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வானிலை ஆய்வு லையம் அறிவிப்பு
தமிழ்கத்தில் அதி தீவிர ்கனமழழககு வாய்ப்பு இல்்ாத நிழ்யில் 
ரரட் அ்ர்ட் எச்சரிகழ்க வாபஸ் ரபறப்படுகிறது என ர்சனழன 

வானிழ் ஆய்வு ழமயம் அறிவித்துள்ளது.

தமிழ்கத்தில் அதிதீவிர ்கனமழழககு வாய்ப்பில்ழ்

ரெட் அலர்ட் வாபஸ்
சென்னை,அக்.7– 

அர–பிக்–க–ட–லில் குறைந்த காற்–ை–ழுத்த 
்தாழ்வு நிறை உரு–வாகி இருப்–ப–்தால் 
்தமி–ழ–கம் மற்–றும் ககர–ளா–வில் அடுத்த 3 
நாட்–க–ளுக்கு பர–வ–ைாக மறழ பபய்–யும் 
என–வும், ்தமி–ழ–கத–தில் 5 நாட்–க–ளுக்கு 
மறழ பபய்்ய வாய்ப்பு உள்–ளது என–
வும், இன்று 7 ம் க்ததி ்தமி–ழ–கத–தில் மிக 
கன–மறழ பபய்–யும் என–வும் பென்றன 
வானிறை ஆய்வு றம்யம் 
அறி–விதது இருந–்தது. இ்தன் 
கார–ண–மாக ்தமி–ழ–கத–திற்கு 
பரட் அைர்ட் எச்–ெ–ரிக்றக 
அறி–விக்–கப்–பட்டு இருந–்தது. 

இந–நி–றை–யில் கநற்று 
பென்–றன–யில் பெய்–தி–
்யா–ளர்–கறள ெந–தித்த 
வானிறை ஆய்வு றம்ய 
இ்யக்–கு–நர் பாைச்–ெந–தி–ரன் 
கூறி–்ய–்தா–வது:–-

ப்தற்கு அர–பிக்–க–டல் 
பகு–தி–யில் உரு–வாகி இருந்த 
குறைந்த காற்–ை–ழுத்த பகுதி 
அக்த இடத–தில் நிறை பகாண்–டுள்–
ளது. வளி–மண்–டை கமை–டுக்கு சுழற்சி 
வலு–வி–ழந–்தது. இ்த–னால் கமற்கு 
ப்தாடர்ச்சி மறைப்–ப–கு–திற்ய ஒட்–
டி்ய மாவட்–டங்–க–ளான ககாறவ, 
நீை–கிரி, க்தனி, விரு–து–ந–கர், பநல்றை, 
கன்–னி–்யா–கு–மரி மாவட்–டங்–க–ளில் மிக 
அதிக கன–ம–றழக்கு வாய்ப்பு இல்றை. 
இ்த–னால் அறி–விக்–கப்–பட்ட பரட் 
அைர்ட் விைக்–கிக் பகாள்–ளப்–ப–டு–கி–ைது. 
நாறள (இன்று) மிக அதிக கன–ம–

றழக்கு வாய்ப்பு இல்–ைா்த நிறை–யில் 
பரட் அைர்ட் எச்–ெ–ரிக்றக வாபஸ் 
பபைப்–ப–டு–கி–ைது. அந்த எச்–ெ–ரிக்றக 
திரும்ப பபைப்–ப–டு–கி–ைது. எனி–னும் 
்தமி–ழ–கத–தில் அதி தீவிர கன மறழக்கு 
வாய்ப்–பில்றை.

இவ்–வாறு அவர் ப்தரி–வித–்தார்.
முன்–ன–்தாக ்தமிழ்–நாடு வானிறை 

ஆர்–வ–ைர் பவ்தர்–கமன் ்தனது முகப்–

புத–்தக வாயி–ைாக கூறும்–கபாது, 
7-ம்க்ததி விடுக்–கப்–பட்–டுள்ள பரட் 
அைர்ட் குறிதது ககர–ளம் மற்–றும் ்தமி–
ழக மக்–கள் அச்–ெப்–பட கவண்–டாம். 
பொல்–ைப்–கபா–னால் 7- ம் க்ததிற்ய 
விட 8- ம் க்ததி ்தான் கூடு–்தல் மறழ 
பபய்–யும். அர–பிக் கட–லில் உரு–வாக 
இருக்–கும் பு்யல் நமது கறர–யி–லி–ருநது 
மிகத ப்தாறை–வில் இருப்–ப–்தால் கிழக்–
கில் இருநது வரும் காற்றை மட்–டும் 
இது வலுப்–ப–டுத–தும். எனகவ ்தமி–ழக 

மக்–கள் அச்–ெம் பகாள்ள க்தறவ–
யில்றை என ப்தரி–வித–துள்–ளார். 

இந–தி்ய வானிறை றம்யம் பவளி–
யிட்–டுள்ள அறிக்–றக–யில், ப்தன்–
கி–ழக்கு அர–பிக்–க–டல் பகு–தி–யில் 
நிறை பகாண்–டுள்ள காற்–ை–ழுத்த 
்தாழ்வு நிறை கமலும் வலு–வ–றட்ய 
வாய்ப்–புள்–ளது. காற்–ை–ழுத–்த–மா–னது 
ப்தாடர்நது அக்த இடத–தில் நிறை 

பகாண்–டுள்–ளது. இது–கம–லும் 
வலு–வ–றடநது அடுத்த 24 
மணி–கந–ரத–தில் வட–கமற்–காக 
நக–ரக்–கூ–டும். ப்தாடர்நது 
பு்யல் சின்–ன–மாக உரு–வாகி 
ஓமன் கநாக்கி  நக–ரக் கூடும். 

கடல் பகு–தி–யில் நிறைறம 
கமாெ–ம–றடந–துள்–ள–்தால் 
மீன–வர்–கள் கட–லுக்கு பெல்ை 
கவண்–டாம் என ககட்–டுக் 
பகாள்–ளப்–ப–டு–கி–ைது. அக்–கடா–
பர் 8-ம்க்ததி ப்தற்கு வங்–கக் 
கடல் பகு–தி–யில் மற்–பைாரு 
காற்–ை–ழுத்த ்தாழ்வு நிறை 

உரு–வாக வாய்ப்–புள்–ளது. இது அதிக 
வலுப்–பபற்று ஒடிொ மற்–றும் ஆந–திர 
கடல் பகு–தி–கறள கநாக்கி நக–ரக் கூடும். 

இ்தன் கார–ண–மாக ்தமி–ழ–கம், 
ககரளா, ைட்–ெத–தீ–வில் அடுத்த 4 மு்தல் 
5 நாட்–க–ளுக்கு இடி–யு–டன் கூடி்ய கன–
மறழ மு்தல் மிக கன–மறழ பபய்்ய 
வாய்ப்–புள்–ளது.

இவ்–வாறு அதில் ப்தரி–விக்–கப்–பட்–
டுள்–ளது.

 � முதல்ைசெர் எடப்பாடி கே.்ழனிெபாமி த்ல்ையில் 05.10.2018 அனறு த்ல்ைச செயலேத்தில், வடகிழக்கு ் ருவை்ழ 
சதபாடஙேவுள்ள்தசயபாட்டி சென்னை, ேபாஞ்சிபுரம் ைற்றும் திருவளளூர் ஆகிய ைபாவட்டஙேளில் எடுக்ேப்ட கவண்டிய 
முனசனைசெரிக்்ே நடவடிக்்ே குறித்து ஆய்வுக் கூட்டம் ந்டச்ற்்றது. இநதக் கூட்டத்தில், த்ல்ைச செயலபா்ளர் மு்னைவர் 
கிரிஜபா ் வத்தியநபாதன, கூடுதல் த்ல்ைச செயலபா்ளர் / வருவபாய் நிர்வபாே ஆ்ையர் மு்னைவர் சேபா.ெத்யகேபா்பால், வருவபாய் 
ைற்றும் க்ரிடர் கைலபாண்்ைத் து்்ற முதன்ைச செயலபா்ளர் அதுல்ய மிஸரபா, அண்ைபா கைலபாண்்ை நி்லயத்தின இயக்குநர் 
/ முதன்ைச  செயலபா்ளர்  கே.்ணீநதிர சரட்டி, உைவு ் பாதுேபாபபுத் து்்ற ஆ்ையர் / முதன்ைச செயலபா்ளர் பி.அமுதபா,  
நீர்வ்ள ஆதபாரத் து்்ற முதன்ைத் த்ல்ைப ச்பாறியபா்ளர்  எம்.்க்தவத்ெலம், ச்பாதுப்ணித் து்்ற ச்பாறியபா்ளர்ேள ைற்றும் 
அரசு உயர் அலுவலர்ேள ேலநது சேபாண்டனைர்.

கழக உறுப்பினர் சீட்டு வழங்கும் தேதி மாற்றம்
�	்த்ை்ைக கைழகைம் அறிவிப்பு

அறி–விப்பு எண்- 111
சென்னை, அக். 7-

கழக உறுப்பினர் சீட்டு வழங்கும் க்ததியில் மாற்ைம் பெய்்யப்பட்டிருப்ப்தாக ்தறைறமக் கழகம் அறிவிததுள்ளது.
இது குறிதது ்தறைறமக் கழக அறிவிப்பு வருமாறு:-

தலைலைக் கழக அறி–விப்பு

்கழ்க ஒருங்கிழைப்பா்ளர்
மாண்புமிகு தமிழ்ாடு துழை முத்ழமச்சர்

திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம்

்கழ்க இழை ஒருங்கிழைப்பா்ளர்
மாண்புமிகு தமிழ்ாடு முத்ழமச்சர்
திரு. எடபபபாடி K. பழனிசெபாமி

அனைத்திந்திய அண்பா திரபாவிட முன்்ைற்றக் கழக 
உறுபபிைர உரினைச் சீட்டுகனை ்வழங்குதல - தேதி மாற்றம்

அழனத்திந்திய அண்ைா திராவிட முன்னறறக ்கழ்கத்தின புதிய உறுப்பினர் உரிழமச சீட்டு்கள ்வண்டி, அதற்கான 
உறுப்பினர் ் ்சர்ப்பு விண்ைப்பப் படிவங்்கழ்ள 1.3.2018 முதல் 31.5.2018-ஆம் ் ததி வழர தழ்ழமக ்கழ்கத்தில் 
்்சர்ப்பித்து ரசீது ரபறறுள்ளவர்்களுககு, 8.10.2018 முதல் உறுப்பினர் உரிழமச சீட்டு்கள வழங்்கப்படும் என ஏறர்கன்வ 
அறிவிப்பு ரவளியிடப்பட்டிருந்தது. 

தற்பாது, ்கடும் மழழ ரபய்ய வாய்ப்பு இருப்பதா்க வானிழ் ஆய்வு ழமயம் முனனறிவிப்பு ரவளியிட்டிருககினற 
்காரைத்தால், அந்த ்ததிககு பதி்ா்க, ைருகின்ற 11.10.2018 - வியாழக கிழ்ம �ா்ல 10.30 மணி முதல் த்ல்மக 
�ழ�த்தில்  புதிய உறுப்பினைர் உரி்மச் சீட்டு�ள் ைழங�ப்படும். இந்த நி்கழசசிழய, ்கழ்க ஒருங்கிழைப்பா்ளரும், மாண்புமிகு 
தமிழ ் ாடு துழை முத்ழமச்சருமான  திரு. ஓ. பன்னீர்செல்வம் அவர்்களும், ்கழ்க இழை ஒருங்கிழைப்பா்ளரும், 

மாண்புமிகு தமிழ ் ாடு முத்ழமச்சருமான திரு. எடபபபாடி 
K. பழனிசெபாமி அவர்்களும் துவககி ழவக்க உள்ளார்்கள.

ஆ்க்வ ்கழ்க உடனபிறப்பு்கள, பூர்த்தி ர்சய்யப்பட்ட 
விண்ைப்பப் படிவங்்கழ்ள 1.3.2018 முதல் 31.5.2018-ஆம் 
்ததி ை்ை தழ்ழமக ்கழ்கத்தில் ் ்சர்ப்பித்து, அதற்கான 
ரசீது்கழ்ளப் ரபறறுள்ளவர்்கள 11.10.2018 முதல் அதழனக 
ர்காண்டுவந்து ்காண்பித்து, அந்தந்த ரசீது்களுககுரிய 
உறுப்பினர் உரிழமச சீட்டு்கழ்ளப் ரபறறுக ர்காள்ள்ாம்.

31.5.2018-ஆம் ் ததிககுப் பிறகு உறுப்பினர் ் ்சர்ப்பு 
விண்ைப்பப் படிவங்்கழ்ள தழ்ழமக ்கழ்கத்தில் ்்சர்ப்பித்து, 
ரசீது ரபறறுள்ளவர்்களுக்கான உறுப்பினர் உரிழமச சீட்டு்கள 
்ததி வாரியா்க படிப்படியா்க தயார் ர்சய்யப்பட்டு, அவர்்களுக்கான 
உறுப்பினர் உரிழமச சீட்டு்கள வழங்்கப்படும் ் ததி பினனர் 
அறிவிக்கப்படும் எனபழதயும் ரதரிவித்துக ர்காளகி்றாம்.

ஆகி்யாரின ஒப்புத்்ாடு இந்த அறிவிப்பு ரவளியிடப்படுகிறது.

தலைலைக் கழகம்
அழனத்திந்திய அண்ைா தி.மு.்கழ்கம்

நாள் : 6.10.2018 
சென்னை-14

ம.பி., ராஜஸோன் உள்பட 5 மாநில 
சட்டமன்்றத் தேர்ேல் தேதி அறிவிப்பு

புது–சடல்லி , அக். 7-
ராஜஸ்–்தான், மத–தி்ய 

பிர–க்த–ெம் மற்–றும் ெத–தீஸ்–கர் 
மாநி–ைங்–க–ளின் ெட்–டப்–கப–
ரறவ ஆயுட்–கா–ைம் அடுத்த 
ஆண்டு ஜன–வரி மா்த–மும், 
மிகொ–ராம் மாநிை ெட்–
டப்–கப–ரறவ ஆயுட்–கா–ைம் 
டிெம்–பர் 15-ம் க்ததியும் 
நிறை–வ–றட–கி–ைது. இ்த–னால், 
இந்த மாநி–ைங்–க–ளில் க்தர்–்தல் 
நடத–து–வ–்தற்–கான ஏற்–பா–டு–
கறள க்தர்–்தல் ஆறண–்யம் 
பெய்து வரு–கி–ைது.

கமலும், ெமீ–பத–தில் கறைக்–
கப்–பட்ட ப்தைங்–கானா 
மாநி–ைத–திற்–கும் இந்த 4 
மாநி–ைங்–க–ளு–டன் கெர்தது 
க்தர்–்தல் நடத்த ஆறண–்யம் 

முடிவு பெய்–தி–ருந–்தது. இ்த–
னி–றடக்ய நாடு முழு–வ–தும் 
பர–ப–ரப்–பு–டன் எதிர்–பார்க்–
கப்–ப–டும் 5 மாநிை க்தர்–்தல் 
க்ததிற்ய க்தர்–்தல் ஆறண–்யம் 
கநற்று அதி–கா–ர–பூர்–வ–மாக 
அறி–வித–்தது. 

புது–படல்–லி–யில் நறட–
பபற்ை பெய்–தி–்யா–ளர்–கள் 
ெந–திப்–பில் பங்–ககற்ை ்தறைறம 
க்தர்–்தல் ஆறண–்யர் ஓ.பி.
ராவத 5 மாநி–ைத–திற்–கும் 
டிெம்–பர் 15-ம் க்ததிக்–குள் 
ஒகர கநரத–தில் க்தர்–்தல் 
நடத–்தப்–ப–டும் என ப்தரி–
வித–்தார்.

கமலும், அந்த மாநி–
ைங்–க–ளில் க்தர்–்தல் நடதற்த 
விதி–மு–றை–கள் கநற்று மு்தல் 

உட–ன–டி–்யாக அம–லுக்கு 
வரு–வ–்தாக அவர் அறி–வித–
்தார்.  இந்த க்தர்–்த–லின் 
கபாது ்யாருக்கு வாக்கு 
அளித–க்தாம் என்–பற்த 
வாக்–கா–ளர்–கள் பார்க்–கும் 
ஒப்–புறக சீட்டு வாக்கு எந–
தி–ரம் ப்யன்–ப–டுத–்தப்–ப–டும் 
என–வும் அவர் கூறி–னார்.

ெத–தீஸ்–கர் மாநி–ைத–திற்கு 
இரண்டு கட்–டங்–க–ளாக 
க்தர்–்தல் நறட–பபை உள்–ளது. 
மு்தல் கட்–ட–மாக நவம்–பர் 
12-ம் க்ததி வாக்–குப்–ப–திவு  
நறட–பப–றும். 

இரண்–டாம் கட்–ட–மாக 
நவம்–பர் 20-ம் க்ததி வாக்–குப் 
பதிவு நறட–பபை உள்–ளது. 
மத–தி–்யப்–பி–ர–க்த–ெம், மிகொ–

ராம் மாநி–ைங்–க–ளில் ஒகர 
கட்–ட–மாக நவம்–பர் 28-ம் 
க்ததி ஒகர நாளில் வாக்–
குப் பதிவு நடத–்தப்–ப–டும்.  
அடுத–்த–்தாக ராஜஸ்–்தான் 
மற்–றும் ப்தைங்–கானா மாநி–
ைங்–க–ளுக்கு ஒகர கட்–ட–மாக 
டிெம்–பர் 7-ம் க்ததி வாக்–குப் 
பதிவு நறட–பப–றும். கமலும், 
5 மாநிை க்தர்–்தல்–க–ளில் பதி–
வான வாக்–கு–கள் டிெம்–பர் 
11-ம் க்ததி எண்–ணப்–ப–டும்  
என க்தர்–்தல் ஆறண–்யர் 
அறி–வித–்தார். 

மறழக் காை–மாக இருப்–ப–
்தால் ்தமி–ழக இறடத–க்தர்–்தல் 
க்ததி பின்–னர் அறி–விக்–கப்–ப–டும் 
என்று க்தர்–்தல் ஆறண–்யர் 
ப்தரி–வித–துள்–ளார்.

ரரட் அ்ர்ட் குறித்து ் ்கர்ளம் மறறும் தமிழ்க 
மக்கள அச்சப்பட ் வண்டாம். ர்சால்்ப்்பானால் 
7- ம் ் ததிழய விட 8- ம் ் ததி தான கூடுதல் மழழ 
ரபய்யும். அரபிக ்கடலில் உருவா்க இருககும் புயல் 
்மது ்கழரயிலிருந்து மி்கத் ரதாழ்வில் இருப்பதால் 

கிழககில் இருந்து வரும் ்காறழற மட்டும் இது 
வலுப்படுத்தும். என்வ தமிழ்க மக்கள 
அச்சம் ர்காள்ள ் தழவயில்ழ்
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325 மகளிர் சுய உதவி குழுககளுககு 
ரூ.6.15 ககோடி நலத்திட்ட உதவிகள்

திருப்–பூர், அக். 7-
திருப்–பூர் மாவட்–டத்–தில்  

தமிழ்–நாடு அர–சின் ஊரக 
வளர்ச்சி மற்–றும் ஊராட்–சித் 
துறை–யின் கீழ் செயல்–ப–டும் 
தமிழ்–நாடு மாநில ஊரக 
வாழ்–வா–தார இயக்–கத்–தின் 
கீழ் 325 மக–ளிர் சுய உத–விக்–
கு–ழுக்–க–ளுக்கு ரூ.6.15 ககாடி 
மதிப்–பி–லான நலத்–திட்ட உத–வி–
கறள தமிழ்–நாடு ெட்–டப்–கப–ர–
றவத் தறல–வர்  ப.தன–பால், 
நக–ராட்சி நிர்–வா–கம், ஊரக 
வளர்ச்சி மற்–றும்  சிைப்–புத் 
திட்–டங்–கள் செய–லாக்–கத் 
துறை அறமச்–ெர்  எஸ்.
பி.கவலு–மணி, கால்–நறட 
பரா–ம–ரிப்–புத்–துறை அறமச்–ெர்  
உடு–மறல கக.ராதா–கி–ருஷ்–ணன்  
ஆகி–கயார் வழங்–கி–னர். 

 திருப்–பூர் மாவட்–டம், 
அவி–நாசி வட்–டம், பழங்–

கறர இந்–திய பின்–ன–லாறட 
கண்–காட்சி வளா–கத்–தில் 
கநற்று தமிழ்–நாடு மாநில 
ஊரக வாழ்–வா–தார இயக்–கம், 
தீன்–த–யாள் உபாத்–யாய கிரா–
மின் சகௌெல்ய கயாஜனா 

திட்–டத்–தின் கீழ் ஆயத்த 
ஆறட உற்–பத்தி நிறு–வ–னங்–க–
ளு–ட–னான கருத்–த–ரங்–கிறன 
ஊரக வளர்ச்சி மற்–றும் ஊராட்–
சித்–துறை கூடு–தல் தறலறம 
செய–லா–ளர் ஹன்ஸ்–ராஜ் 
வர்மா, தமிழ்–நாடு மக–ளிர் 
கமம்–பாட்டு நிறு–வ–னர் செயல் 
இயக்–கு–நர் டாக்–டர் சஜ.யு.
ெந்–தி–ர–கலா, தமிழ்–நாடு மாநில 
ஊரக வாழ்–வா–தார இயக்க 
முதன்றம செயல் அலு–வ–லர் 
பிர–வீன் பி.நாயர்  மற்–றும் 
மாவட்ட ஆட்–சித்–த–றல–வர் 
டாக்–டர் கக.எஸ்.பழ–னி–ொமி 
ஆகி–கயார் முன்–னி–றல–யில்   
ெட்–டப்–கப–ர–றவத் தறல–வர்  
ப.தன–பால்,   நக–ராட்சி 
நிர்–வா–கம், ஊரக வளர்ச்சி 
மற்–றும் சிைப்–புத் திட்–டங்–கள் 
செய–லாக்–கத் துறை அறமச்–ெர்  
எஸ்.பி.கவலு–மணி,  கால்–நறட 
பரா–ம–ரிப்–புத்–துறை அறமச்–ெர் 
உடு–மறல கக.ராதா–கி–ருஷ்–ணன்  
ஆகி–கயார் துவக்கி றவத்து  
325 மக–ளிர் சுய உத–விக்–கு–
ழுக்–க–ளுக்கு ரூ.6.15 ககாடி 
மதிப்–பி–லான நலத்–திட்ட 

உத–வி–கறள வழங்–கி–னர்.
இவ்–வி–ழா–வில் ெட்–டப்–கப–ர–

றவத் தறல–வர் ப.தன–பால் 
கபசி–ய–தா–வது:-  இம்–மண்–ணு–
லறக விட்டு மறைந்–தா–லும் 
மக்–க–ளின் மன–தில் வாழ்ந்து 
வரு–கின்ை இத–ய–சதய்–வம்  
புரட்–சித்–த–றலவி அம்மா 
அவர்–கள் தமி–ழக மக்–க–ளின் 
வளர்ச்சி மற்–றும் முன்–கனற்–
ைத்–திற்–காக எண்–ணற்ை பல 
திட்–டங்–கறள அறி–வித்து 
சிைப்–பு–டன் செயல்–ப–டுத்–
தி–யுள்–ளார். தமி–ழ–கத்–தில் 
கமற்–சகாள்–ளப்–பட்டு வரும் 
அறனத்து நலத்–திட்–டங்–க–ளும் 
அம்மா அவர்–க–ளின் இத–யத்–தில் 
கதான்–றிய திட்–டங்–க–ளா–கும். 
புரட்–சித்–த–றலவி அம்மா அவர்–
கள் மறைந்–தா–லும் அவ–ரது 
மக்–கள் நல திட்–டங்–கறள 
அறனத்து தரப்பு மக்–க–ளும் 
பயன்–சப–றும் வறக–யில் 
முத–ல–றமச்–ெர் முறனப்–பு–டன் 
செயல்–ப–டுத்தி வரு–கி–ைார்.  ஊரக 
வளர்ச்–சித்–து–றை–யின் ொர்–பில் 
தமி–ழ–கத்–தில் பல்–கவறு வறக–
யான வளர்ச்சி திட்–டங்–கள் 
சிைப்–பான முறை–யில் கமற்–
சகாண்டு மத்–திய அர–சி–னால் 
பல்–கவறு விரு–து–க–றள–யும் 
சபற்–றுள்–ளது. அதில், மிக–வும் 
முக்–கி–ய–மா–னது சபண்–க–ளின் 
முன்–கனற்–ைத்–திற்–காக வழங்–
கப்–ப–டும் பல்–கவறு வறக–யான 
கட–னு–த–வி–க–ளா–கும். 

குடும்–பத்–தில் உள்ள ஒரு 
சபண் வளர்ச்–சி–ய–றடந்–தால் 
அக்–கு–டும்–பம் வளர்ச்–சி–ய–
றட–யும்.  ஒரு குடும்–பம் 
வளர்ச்–சி–ய–றடந்–தால் ஒட்–
டு–சமாத்–த–மாக தமி–ழ–ககம 
வளர்ச்–சி–யான பாறத–யில் 
செல்–லும்.  சபாது–மக்–க–ளின் 
அடிப்–ப–றடத்–கத–றவ–க–ளான  
குடி–நீர், ொறல வெ–தி–கள் சிைப்–
பான முறை–யில் அறனத்து 
கிரா–மப்–பு–ைங்–க–ளுக்–கும் வழங்–
கப்–பட்டு வரு–கி–ைது. இன்று 
நறட–சப–றும் விழா–வில் 
கட–னு–த–வி–க–றளப்–சப–று–கின்ை 
மக–ளிர் குழு–வி–னர் தங்–க–ளின் 
வாழ்க்–றகத்–த–ரத்–திறன சமன்–
கம–லும் உயர்த்–திக்–சகாள்ள 
கவண்–டும்.

இவ்–வாறு  ெட்–ட–கப–ர–
றவத்–த–றல–வர் ப.தன–பால் 
கபசி–னார். 

�	பேரவைத் தவைைர் ே.தனோல் ைழங்கினார்

மோற்றுத்திறனோளிகளுககு உதவிகள் 
வழங்குவதில் தமிழகம் முனகனோடி

திண்–டுக்–கல், அக். 7-
மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–ளுக்கு 

உத–வி–கள் வழங்–கு–வ–தில் 
தமி–ழ–கம் முன்–கனா–டி–யாக 
திகழ்–கி–ைது என்று அறமச்–ெர் 
திண்–டுக்–கல் சி.சீனி–வா–ென் 
கூறி–னார். 

திண்–டுக்–கல் அக்–சுதா 
அகா–டமி பள்–ளி–யில் கநற்று 
மாவட்ட ஆட்–சித்–த–றல–
வர் டாக்–டர் டி.ஜி.வினய்  
தறல–றம–யில் மாற்–றுத் திை–
னா–ளி–க–ளுக்கு நலத்–திட்ட 
உத–வி–கள் வழங்–கும் விழா 
நறட–சபற்–ைது. திண்–டுக்–கல் 
நாடா–ளு–மன்ை உறுப்–பி–னர்  
எம்.உத–ய–கு–மார் மற்–றும் 
கவட–ெந்–தூர் ெட்–ட–மன்ை 
உறுப்–பி–னர் டாக்–டர் வி.பி.
பி.பர–ம–சி–வம்  ஆகி–கயார் 
முன்–னிறல வகித்–த–னர். 
இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் வனத்–துறை 
அறமச்–ெர்  திண்–டுக்–கல் 
சி.சீனி–வா–ென் கலந்து சகாண்டு 
1128 மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–ளுக்கு 
நலத்–திட்ட உத–வி–கறள 
வழங்கி கபசி–ய–தா–வது:-

 மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
தங்–கள் குடும்–பங்–க–ளுக்கு 
சுறம–யாக இல்–லாத வறக–
யில், தங்–க–ளது பணி–கறள 
தாங்–ககள செய்து சகாள்ள 
கவண்–டும் என்ை கநாக்–கத்–
கதாடு, மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–
கள் நலத்–து–றை–யின் மூலம் 
கதறவ–யான அறனத்து 
உத–வி–க–றள–யும் அரசு வழங்கி 
வரு–கி–ைது. 

மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–ளின் 
கதறவ–கறள அறிந்து, அவர்–க–
ளின் ககாரிக்–றக–க–ளுக்கு 
முன்–பா–ககவ, திட்–டங்–கறள 
அறி–வித்து அதன் மூலம் அவர்–
கறள பயன்–சப–ைச் செய்–வ–தில் 
முன்–கனாடி மாநி–ல–மாக 
தமி–ழ–கம் திகழ்ந்து வரு–கி–ைது. 
திண்–டுக்–கல் மாவட்–டத்–தில் 
உள்ள மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
பயன்–சப–றும் வறக–யில் 
மாவட்ட நிர்–வா–கத்–தி–னால், 
மாவட்ட மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–
கள் நலத்–து–றை–யின் ொர்–பில் 
தமி–ழக அர–சின் நலத்–திட்ட 
உத–வி–கள் அறனத்–தும் தகு–தி–
யு–றடய மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
அறன–வ–ருக்–கும் துரி–த–மாக 

வழங்–கப்–பட்டு வரு–கி–ைது.
அதில் மாற்–றுத்–தி–ை–னா–

ளி–க–ளின் பாதிப்–பின் அளவு 
40 ெத–வீ–தம் மற்–றும் அதற்–
கு–கமல் உள்–ள–வர்–க–ளுக்கு 
கதசிய அறட–யாள அட்றட 
மற்–றும் கடு–றம–யான பாதிப்–பு–
றடய மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
பரா–ம–ரிப்பு உத–வித்–சதாறக, 
செவித்–தி–ைன் குறை–பா–டு–றடய 
இளஞ்–சி–ைார்–க–ளுக்கு ஆரம்ப 
கால நவீன பரி–கொ–தறன 
றமயம், நவீன நட–மா–டும் 
சிகிச்றெ வாக–னம் மற்–றும் 
மாற்–றுத்–தி–ை–னாளி மாணவ-
மாண–வி–க–ளுக்கு கல்வி உத–
வித்–சதாறக, பார்–றவ–யற்ை 
மாணவ-மாண–வி–க–ளுக்கு 
வாசிப்–பா–ளர் உத–வித்–சதாறக, 
மானி–யத்–து–டன் கூடிய 
வங்–கிக்–க–டன், தனி–யார் 
துறை–யில் கவறல–வாய்ப்பு, 
திரு–மண உத–வித்–சதாறக, 
கபருந்து பய–ணச் ெலு–றக–கள், 
இறண உண–வுத் திட்–டம் 
என பல்–கவறு திட்–டங்–கள் 
மூலம் மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
கமம்–பாட்–டிற்–காக சிைப்–பான 
முறை–யில் வழங்க நட–வ–டிக்–
றக–கள் கமற்–சகாள்–ளப்–பட்டு 
வரு–கின்–ைன.

அம்மா அவர்–க–ளின் ஆட்சி 
காலத்–தில், கடந்த 2011 முதல் 
2016 வறர ஐந்–தாண்–டு–க–ளில் 

திண்–டுக்–கல் மாவட்–டத்–தில் 
29,946 மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் 
பல்–கவறு திட்–டத்–தின்–கீழ் 
பயன்–சபற்–றுள்–ள–னர்.  

முத–ல–றமச்–ெர் எடப்–
பாடி கக.பழ–னி–ொமி  ஆட்–
சிப்–சபா–றுப்–கபற்று கடந்த 
இரண்–டாண்–டு–க–ளில், திண்–
டுக்–கல் மாவட்–டத்–தில்  மாற்–
றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–ளுக்–சகன 
செயல்–ப–டுத்–தப்–பட்டு வரும், 
பல்–கவறு திட்–டங்–க–ளில், 
பல்–கவறு மாற்–றுத்–தி–ைன் 
பாதிக்–கப்–பட்–ட–வர்–க–ளுக்கு 
சமாத்–த–மாக 32412 மாற்–
றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–ளுக்–கான 
கதசிய அறட–யாள அட்றட 
வழங்–கப்–பட்–டுள்–ளது. 

திண்–டுக்–கல் மாவட்–டத்–
தில் கடந்த 4 மாதங்–க–ளுக்கு 
முன்பு றக, கால் குறை–பா–
டு–றடய மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–க–
ளுக்கு இல–வெ முட–நீக்கு 
கரு–வி–கள் அள–சவ–டுத்து 
வழங்–கும் சிைப்பு முகாம்–
கள், மாவட்ட நிர்–வா–கம் 
மற்–றும் மாற்–றுத்–தி–ை–னா–
ளி–கள் நலத்–துறை மற்–றும் 
அகில இந்–திய மார்–வாடி 
யுவ–மஞ்ச் தமிழ்–நாடு ஆகி–ய–
றவ–கள் இறணந்து, முகாம் 
நடத்–தப்–பட்டு இல–வ–ெ–மாக 
முட–நீக்கு கரு–வி–கள் வழங்–
கப்–பட்–டது. 

 தமி–ழ–கம் முழு–வ–தும் 
கடந்த ஆண்டு, 7,000க்கும் 
கமற்–பட்ட மாற்–றுத்–தி–ை–னா–
ளி–கறள மத்–திய அர–சின் 
திட்–டத்–தின் கீழ், ரூ.400 
லட்–ெம் மதிப்–பீட்–டில் மாற்–
றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் உப–க–ர–
ணங்–கள் வழங்கி பயன்–சபை  
செய்–துள்–ள–னர். 

அத–றனத் சதாடர்ந்து 
இந்த ஆண்டு 5,000க்கும் 
கமற்–பட்ட மாற்–றுத்–தி–ை–னா–
ளி–கறள மத்–திய அர–சின் 
திட்–டத்–தின்–கீழ், பயன்–சப–
ைச் செய்–வ–தற்கு இலக்கு 
நிர்–ண–யித்து கெறவ புரிந்து 
வரு–கின்–ை–னர். 

இவ்–வாறு வனத்–துறை 
அறமச்–ெர்  திண்–டுக்–கல் 
சி.சீனி–வா–ென் கபசி–னார்.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில், உதவி 
ஆட்–சி–யர் (பயிற்சி)  கேக் அப்–
துல் ரஹ்–மான், மாவட்ட வரு–
வாய் அலு–வ–லர்  பா.கவலு, 
திண்–டுக்–கல் மாந–க–ராட்சி 
முன்–னாள் கமயர் வி.மரு–த–
ராஜ், திண்–டுக்–கல் வரு–வாய் 
ககாட்–டாட்–சி–யர்  ரா.ஜீவா,  
ெரஸ்–வ–தி–ெந்–தி–ர–கெ–கர், அனு–
பம் பிர–காஷ் மற்–றும் மாவட்ட 
மாற்–றுத்–தி–ை–னா–ளி–கள் நல 
அலு–வ–லர்  ொமி–நா–தன், 
அரசு அலு–வ–லர்–கள் கலந்து 
சகாண்–ட–னர்.  

�	அவைச்சர் திண்டுக்கல் சி.சீனிைா்சன் பேருமிதம்

7 மோவட்ட மமடரிக பள்ளிகளுககு 
மதோ்டர் அங்கீகோர ஆணை
ஈர�ோடு,அக்.7-

ஈகராடு மாவட்–டம்  திண்–
டல் கவளா–ளர் மக–ளிர் 
கல்–லூரி கறல–ய–ரங்–கில் 
பள்–ளிக்–கல்–வித்–துறை ொர்–பில் 
ஈகராடு, நாமக்–கல், கெலம், 
ககாறவ, திருப்–பூர், கரூர் நீல–
கிரி ஆகிய மாவட்–டங்–க–றளச் 
கெர்ந்த பதின்–மப்–பள்–ளி–க–
ளுக்கு (சமட்–ரிக்) சதாடர் 
அங்–கீ–கா–ரம் வழங்–கும் விழா 
மாவட்ட ஆட்–சித்–த–றல–வர் 
சி.கதி–ர–வன் தறல–றம–யில், 
மாந–கர் மாவட்ட கழக செய–
லா–ளர் கக.வி.இரா–ம–லிங்–கம் 
எம்.எல்.ஏ. ஈகராடு கிழக்கு 
சதாகுதி ெட்–ட–மன்ை உறுப்–
பி–னர் கக.எஸ்.சதன்–ன–ரசு, 
நாடா–ளு–மன்ை உறுப்–பி–னர் எஸ்.
செல்–வ–கு–மார சின்–றன–யன் 
ஆகி–கயார் முன்–னி–றல–யில் 
நறட–சபற்–ைது.

இவ்–வி–ழா–வில் பள்–ளிக்–
கல்–வித்–துறை அறமச்–ெர் 
கக.ஏ.செங்–ககாட்–றட–யன், 
சுற்–றுச்–சூ–ழல் துறை அறமச்–
ெர் கக.சி.கருப்–ப–ணன் ஆகி–
கயார் கலந்து சகாண்டு 
சமட்–ரிக்–கு–கல–ென் மற்–றும் 
சமட்–ரிக்–கு–கல–ென் கமல்–நி–
றலப்–பள்–ளி–க–ளுக்கு அங்–கீ–கார 
ஆறண–கறள வழங்–கி–னர்.
இவ்–வி–ழா–வில் முதன்றம கல்வி 
அலு–வ–லர் ரா.பால–மு–ரளி; 
வர–கவற்–பு–றர–யாற்–றி–னார். 
சமட்–ரிக் பள்ளி இயக்–கு–
நர் ெ.கண்–ணப்–பன் திட்ட 
விளக்–க–வு–றர–யாற்–றி–னார். 
ஈகராடு மாவட்ட கல்வி 
அலு–வ–லர் அ.முத்–துக்–கி–ருஷ்–

ணன் நன்றி சதரி–வித்–தார்.
முன்–ன–தாக அறமச்–ெர் 
கக.ஏ.செங்–ககாட்–றட–யன் 
நம்–பி–யூர் மக–ளிர் கமல்–நி–
றலப்–பள்–ளி–யில் ரூ.3 லட்–ெம் 
மதிப்–பீட்–டில் அறமக்–கப்–பட்ட 
சமய்–நி–கர் வகுப்–ப–றை–யிறன 
திைந்து றவத்–தார். அத–றனத் 
சதாடர்ந்து ஈகராடு கிழக்கு 
ெட்–ட–மன்ை உறுப்–பி–னர் 
கக.எஸ்.சதன்–ன–ரசு சதாகுதி 
கமம்–பாட்டு நிதி–யில் ரூ.24 
இலட்–ெம் மதிப்–பீட்–டில் 
கறல–ம–கள் நடு–நி–றலப்–பள்–ளி–
யில் கட்–டப்–பட்ட கூடு–தல் 
வகுப்–ப–றை–யிறன திைந்து 
றவத்–தார். சதாடர்ந்து கும–
லன்–குட்றட அரசு கமல்–
நி–றலப்–பள்–ளி–யில் ரூ.17.50 

லட்–ெம் மதிப்–பீட்–டில் கூடு–தல் 
வகுப்–பறை கட்–டி–டம் கட்–டும் 
பணி–யிறன பூமி–பூ–றஜ–யிட்டு 
சதாடங்கி றவத்–தார்.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் பகுதி கழக 
செய–லா–ளர்–கள் கக.சி.பழ–னி–
ொமி, பி.ககெ–வ–மூர்த்தி, ஆர்.
சஜக–தீ–ென், இரா.மகனா–க–ரன், 
முரு–கு–கெ–கர், ககாவிந்–த–ரா–ஜன், 
மாவட்ட இறள–ஞர் பாெறை 
செய–லா–ளர் பி.பி.கக.மணி–
கண்–டன், மாவட்ட அம்மா 
கபரறவ இறண செய–லா–ளர் 
எஸ்.வீரக்–கு–மார், ஒன்–றிய 
கழக செய–லா–ளர்–கள் ஈகராடு 
பூகவந்–திர குமார், நம்–பி–யூர் 
தம்பி (எ) சுப்–பி–ர–ம–ணி–யன், 
கூட்–டு–ைவு ெங்க தறல–வர்–கள் 
சஜமினி சஜக–தீஸ், கொழா 

கலாக–நா–தன், என்.நந்–த–ககா–
பால், மாது (எ) மாறத–யன், 
கெகர் (எ) கெனா–தி–பதி,பாறவ 
அரு–ணா–ெ–லம், மலன் குட்றட 
அரசு கமல்–நி–றலப்–பள்ளி சபற்–
கைார் ஆசி–ரி–யர் கழக தறல–வர் 
மான்–செல்–வ–ராஜ்,ஆவின் ராகஜந்–
தி–ரன், எஸ்.ஆர்.ஜி.மூர்த்தி,எஸ்.
டி.தங்–க–முத்து,காசி–பா–றள–யம் 
பிரஸ் மணி,தாகமா–த–ர–மூர்த்தி, 
பரி–மளா ராகஜந்–தி–ரன், பாலாஜி 
(எ) கமாகன்–கு–மார், நம்–பி–யூர் 
ஒன்–றிய எம்.ஜி.ஆர். இறள–ஞர் 
அணி செய–லா–ளர் கெரன் 
ெர–வ–ணன், கபரூ–ராட்சி செய–
லா–ளர் கருப்–பண்ன கவுண்–டர், 
ஜீவா ரவி, ஜீவா ெண்–மு–க–
சுந்–த–ரம் உள்–பட பலர் கலந்து 
சகாண்–ட–னர்.

�	 அவைச்சர்்கள் ப்க.ஏ.ப்சங்ப்காடவடையன், ப்க.சி.்கருபேணன் ைழங்கினர்

 � ஈர�ோடு மோவட்டம், திண்்டல் ரவளோளர் மகளிர் கல்லூரியில் ரேற்று பள்ளிக்கல்வித்துறை சோர்பில் 
ேற்டபபற்ை பதினம பள்ளிகளுக்கு ப�ோ்டர் அங்கீகோ�ம் வழங்கும் விழோவில் பள்ளிக்கல்வித்துறை 
அறமசசர் ரக.ஏ.பசங்ரகோடற்டயன, சுற்றுசசூழல் துறை அறமசசர் ரக.சி.கருப்பணன ஆகிரயோர் 
அங்கீகோ�  ஆறணகறள வழங்கினர். உ்டன மோவட்ட ஆடசியர் சி.கதி�வன, ேோ்டோளுமனை 
உறுப்பினர் எஸ்.பசல்வகுமோ� சினறனயன,  சட்டமனை உறுப்பினர்கள்  ரக.வி.இ�ோமலிங்கம், 
ரக.எஸ்,.ப�னன�சு,  மற்றும் பலர் உள்ளனர்.

 � திண்டுக்கல் அக்சு�ோ அகோ்டமி பள்ளியில் 1128 மோற்றுத் திைனோளிகளுக்கு ரூ.87.17 லடசம் 
மதிப்பீடடில் பல்ரவறு ேவீன உபக�ணங்கறள வனத்துறை அறமசசர் திண்டுக்கல் சி.சீனிவோசன 
வழங்கினோர். உ்டன மோவட்ட ஆடசித்�றலவர் ்டோக்்டர் டி.ஜி.வினய், திண்டுக்கல் ேோ்டோளுமனை 
உறுப்பினர் எம்.உ�யகுமோர், ரவ்டசந்தூர் சட்டமனை உறுப்பினர் ்டோக்்டர் வி.பி.பி.ப�மசிவம், 
திண்டுக்கல் மோேக�ோடசி முனனோள் ரமயர் வி.மரு��ோஜ் மற்றும் பலர் உள்ளனர். 

 � கனனியோகுமரி மோவட்ட ஆவின கூடடுைவு சங்க நிர்வோக குழு உறுப்பினர் ர�ர்�லில் கழகம் 
சோர்பில் முனனோள் போல்வளத் �றலவரும் �ற்ரபோற�ய கிழக்கு மோவட்ட கழக பசயலோளருமோன 
எஸ்.ஏ.அரசோகன �மிழக அ�சின ப்டல்லி சிைப்பு பி�திநிதி என.�ளவோய் சுந்��ம் �றலறமயில் 
ரேற்று ரவடபுமனு �ோக்கல் பசய்�ோர். உ்டன அறனத்துலக எம்.ஜி.ஆர். மனை பசயலோளர் 
அ.�மிழமகன உரசன, கழக சிறுபோனறமயினர் ேலப்பிரிவு �றலவர் ஜஸ்டினபசல்வ�ோஜ், ரமற்கு 
மோவட்ட கழக பசயலோளர் டி.ஜோன�ங்கம், மோவட்ட அறவ �றலவர் ரசவியர் மரனோக�ன, முனனோள் 
சட்டமனை உறுப்பினர் �ோஜன, இறளஞர் மற்றும் இளம்பபண்கள் போசறை பசயலோளர் பஜயசீலன, 
ேோகர்ரகோவில் ேக� கழக பபோறுப்போளர் சந்துரு, ஆ�ல்வோய்பமோழி ப�ோ்டக்க ரவளோண்றம கூடடுைவு 
சங்க �றலவர் கிருஷணகுமோர், முனனோள் மோவட்ட கழக பசயலோளர்கள் சிவபசல்வ�ோஜன, 
சிவகுற்ைோலம் முனனோள் போல்வள �றலவர் பசல்வின குமோர், மோவட்ட மகளி�ணி பசயலோளர் 
்டோ�தி சோம்சன, பெப்சிபோ. ரக.ஏ.சலோம் மற்றும் பலர் கலந்து பகோண்்டனர்.

விளம்பர மதோ்டர்புககு 
த�ொடர்புக்கு: 044-43155555, 

9791992555 - 9791913555
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துணைவேந்தர் நியமனத்தில் 
அரசுக்கு சம்பந்தம இல்ணலை

தரு–ம–புரி, அக்.7-
துணை–வேந்–தர் நிய–ம–

னத்–துக்–கும், அர–சுக்–கும், 
எந்த சம்–பந்–த–மும் இலணலை 
என்று உயர்–கல–வித்–துணை 
அணமச்–சர் வக.பி.அன்–ப–ழ–கன் 
ததரி–வித்–தார்.

இது–கு–றித்து அேர் தரு–ம–பு–
ரி–யில தசய்–தி–யா–ளர்–க–ளி–டம் 
கூறி–ய–தா–ேது:-

 துணை–வேந்–தர்–கள் நிய–ம–
னத்ணத தபாறுத்–த–ேணர அது 
என்–ணைக்–குவம ஆளு–ந–ரால 
தான் நிய–ம–னம் தசய்–யப்–ப–டு–
கி–ைது. நான் ஏற்–க–னவே பலை–
முணை தசால–லி–யி–ருக்–கி–வைன். 
அணதத்–தான் இன்–ணைக்–கும் 
ேலி–யு–றுத்–து–கி–வைன். அர–சா–
னது என்–ணைக்–குவம துணை–
வேந்–தணர நிய–மிப்–ப–திலணலை. 
துணை–வேந்–தர் பதவி காலைம் 
முடி–கின்ை பட்–சத்–தில அதற்கு 
வதடு–தல குழு என்று ஒன்று 
அணமக்–கப்–ப–டு–கி–ைது. அந்த 
வதடு–தல குழு–வி–லும் மாற்–றி–ய–
ணமக்–கப்–பட்–டது புரட்–சித்–த–
ணலைவி அம்மா அேர்–க–ளின் 
அரசு தான். அந்த குழு–வின் 
தணலை–ே–ராக ஓய்வு தபற்ை 
நீதி–ப–திணய நிய–மிக்க வேண்–
டும் என்று அதற்–காக மாற்று 
அர–சாணை தேளி–யி–டப்–பட்டு 
அதன் மூலை–மாக ஓய்வு தபற்ை 
நீதி–ப–தி–கணள வதடு–தல குழு 
தணலை–ே–ராக நிய–ம–னம் தசய்–
கி–வைாம். நிய–ம–னம் தசய்–ேது 
அரசு அலலை, ஆளு–நர் தான். 
ஆளு–ந–ரால வதடு–தல குழு 
தணலை–ேர் நிய–மிக்–கப்–ப–டு–கி–ைார். 
மற்–தைா–ரு–ேணர பல–க–ணலைக்–க–ழக 
சிண்–டி–வகட் உறுப்–பி–னர்–கள்  
மூலை–மாக தசய்–கி–ைார்–கள்.

அரசு மூலை–மாக ஒரு–ேணர 
நாம் வதர்வு தசய்து தகாடுக்–கி–
வைாம். அரசு மூலை–மாக வதர்வு 

�	அமைச்சர் கே.பி.அன்பழேன விளகேம்

மழைக்கால முன்னெச்சரிகழ் நிவகாரணப் பணி்ழை ்ண்காணிக்

சசனணனயில் : 15 மண்டலைங்களுக்கு 
ஐ.ஏ.எஸ் அதி்காரி்கள் நியமனம

சென்னை, அக்.7-
தபரு–ந–கர தசன்ணன 

மாந–க–ராட்–சி–யில தற்–வபா–
ணதய கன–மணழ மற்–றும் 
பரு–ே–ம–ணழக் காலைங்–க–ளில 
முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக மற்–றும் 
நிோ–ரை நட–ே–டிக்–ணக–கணள 
கண்–கா–ணிக்க 15 மண்–ட–லைங்–க–
ளுக்–கும் ஐ.ஏ.எஸ். அதி–கா–ரி–
கள் நிய–மிக்கப்பட்டுள்ளனர் 
என்றும் தமி–ழ–கத்–தில பரு–
ே–ம–ணழணய எதிர்–தகாள்ள 
நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம் மற்–றும் 
ஊரக ேளர்ச்–சித்–துணை தயார்–
நி–ணலை–யில உள்–ள–தாகவும் 
நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம், ஊரக 
ேளர்ச்சி மற்–றும் சிைப்பு திட்–
டங்–கள் தசய–லைாக்–கத்–துணை 
அணமச்–சர் எஸ்.பி.வேலு–மணி  
ததரிவித்ததார்.

நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம், ஊரக 
ேளர்ச்சி மற்–றும் சிைப்பு திட்–
டங்–கள் தசய–லைாக்–கத்–துணை 
அணமச்–சர் எஸ்.பி.வேலு–
மணி தணலை–ணம–யில, இந்–திய 
ோனிணலை ஆய்வு ணமயம் 
அறி–வித்–துள்ள கன–மணழ 
மற்–றும் பரு–ே–ம–ணழணய முன்–
னிட்டு, நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம் 
மற்–றும் குடி–நீர் ேழங்–கல துணை, 
ஊரக ேளர்ச்சி, தபரு–ந–கர 
தசன்ணன மாந–க–ராட்சி, 
தசன்ணன குடி–நீர் ோரி–யம் 
மற்–றும் வபரூ–ராட்–சி–கள் ஆகிய 
துணை–க–ளின் சார்–பில வமற்–
தகாள்–ளப்–பட வேண்–டிய 
முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக மற்–றும் 
நிோ–ரை நட–ே–டிக்–ணக–கள் 
குறித்த ஆய்–வுக்–கூட்–டம் 
05.10.2018 அன்று தணலை–ணமச் 
தசய–லை–கத்–தில நணட–தபற்–ைது.

 இவ்–ோய்–வுக் கூட்–டத்–தில, 
நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம், ஊரக 
ேளர்ச்சி மற்–றும் சிைப்–புத் 
திட்–டங்–கள் தசய–லைாக்–கத் 
துணை அணமச்–சர், கடந்த 
2 ஆண்–டு–க–ளில விரி–ோக்–
கப்–பட்ட தசன்ணன மாந–க–
ராட்சி பகு–தி–க–ளில குறிப்–பாக 
அம்–பத்–தூர், ேள–ச–ர–ோக்–கம், 
ஆலைந்–தூர் ஆகிய மண்–ட–லைங்–க–
ளில 400 கி.மீ. தூரத்–திற்கு 
ரூ.1200 வகாடி மதிப்–பீட்–டில 
ஒருங்–கி–ணைந்த மணழ–நீர் 
ேடி–கால திட்–டப்–ப–ணி–கள் 
முடிக்–கப்–பட்–டுள்–ளது. இத–னால, 
அப்–ப–கு–தி–யில குடி–யி–ருக்–கும் 
சுமார் 12 இலைட்–சம் மக்–கள் 
தேள்–ளப் பாதிப்–பு–க–ளி–லி–ருந்து 
பாது–காக்–கப்–பட்–டுள்–ள–னர். 
இப்–ப–ணி–கள் தர–மா–க–வும், 
நலலை முன்–வனற்–ைத்–து–ட–னு–
டம் உள்–ள–தாக உலை–க–ேங்கி 
பாராட்டு ததரி–வித்–துள்–ளது. 
முத–லை–ணமச்–ச–ரின் ஆணைப்–படி, 
தபரு–ந–கர தசன்ணன மாந–க–
ராட்–சி–யில முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக 
மற்–றும் நிோ–ரை நட–ே–டிக்–
ணக–கணள கண்–கா–ணிக்க 15 
மண்–ட–லைங்–க–ளுக்–கும் ஐ.ஏ.எஸ். 
அதி–கா–ரி–கள் நிய–மிக்–கப்–பட்டு, 
வநற்று முதல மண்–டலை அலு–ே–
லைர்–க–ளுக்–கான ஆய்வு மற்–றும் 
நிோ–ர–ைப் பணி–கணள துேங்க 
உள்–ளார்–கள். 

வமலும், தசன்ணன மாந–க–
ரில 2015-ம் ஆண்டு தேள்–ளப் 
தபருக்–கிற்கு பிைகு ரூ.150 
வகாடி மதிப்–பீட்–டில 50 கி.மீ. 
நீளத்–திற்கு பல–வேறு இடங்–க–
ளில மணழ–நீர் ேடி–கால–கள் 
அணமக்–கப்–பட்–டுள்–ளன.  தற்–
தபா–ழுது, தபரு–ந–கர தசன்ணன 
மாந–க–ராட்சி நிதி 2018-ன் 
கீழ், ரூ.290 வகாடி மதிப்–பீட்–
டில 117 கி.மீ. நீளத்–திற்கு 347 
இணைப்பு மணழ–நீர் ேடி–கால 
பணி–கள் எடுத்–துக் தகாள்–ளப்–
பட்–டுள்–ளது.  வமலும், ரூ.150 
வகாடி மதிப்–பீட்–டில 51 கி.மீ. 
நீளத்–திற்கு 130 விடு–பட்ட 
மணழ–நீர் ேடி–கால பணி–கள் 
ஒப்–பந்–தம் வகாரப்–பட்டு பணி–
கள் நணட–தபற்று ேரு–கின்–ைன. 
இப்–ப–ணி–கள் அணனத்–தும் 
இம்–மாத இறு–திக்–குள் முடித்–
திட உத்–த–ர–வி–டப்–பட்–டுள்–ளது.

வகாே–ளம் ேடி–நி–லைப்–ப–கு–
தி–க–ளில குறிப்–பாக வசாழிங்–க–
நல–லூர், தபருங்–குடி மற்–றும் 
ஆலைந்–தூர் மண்–ட–லைங்–க–ளில 
326 கி.மீ. நீளத்–திற்கு ரூ.1250 
வகாடி மதிப்–பீட்–டில தெர்–மன் 
நாட்டு ேங்கி உத–வி–யு–டன் 
மணழ–நீர் ேடி–கால பணி–கள் 
வமற்–தகாள்ள திட்–ட–மி–டப்–
பட்–டுள்–ளது.  அர–சின் ஒப்–
பு–த–லும், தெர்–மன் நாட்டு 
நிதி–யும் கிணடத்–த–வு–டன் 

மணைக்்காலை முனசனசசரிக்ண்க ந்டேடிக்ண்க்கள் 
அணமசசர் பி.்தங்கமணி ஆவலைாசணன

சென்னை, அக். 7-
ேட–கி–ழக்கு பரு–ே–மணழ 

– முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக நட–ே–டிக்–
ணக–கள் குறித்து  மின்–சா–ரம் 
மது–வி–லைக்கு மற்–றும் ஆயத்–
தீர்–ணேத்–துணை அணமச்–சர்  
பி.தங்–க–மணி தணலை–ணம–யில 
கலைந்–தாய்வு கூட்–டம் வநற்று 
நணட–தபற்–ைது.

தமிழ்–நாட்–டில ேட–கி–ழக்கு 
பரு–ே–மணழ ததாடங்–க–வி–ருக்–
கும் நிணலை–யில முத–லை–ணமச்–சர்  
உத்–த–ர–வின்–படி தமிழ்–நாடு மின் 
உற்–பத்தி மற்–றும் பகிர்–மா–னக் 
கழ–கம் மணழ காலைத்–தில மின்–
வி–பத்–துக்–கணள தடுப்–ப–தற்கு 
வதணே–யான அணனத்து 
முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக நட–ே–
டிக்–ணக–கள் மற்–றும் சீரான 
மின் விநி–வயா–கம் தசய்–தல 
குறித்து வநற்று மின்–சா–ரம் 
மது–வி–லைக்கு மற்–றும் ஆயத்–
தீர்–ணேத்–துணை அணமச்–சர் 
பி.தங்–க–மணி தணலை–ணம–யில 
மின்–ோ–ரிய உயர்–அ–லு–ே–லைர்–க–
ளு–டன் கலைந்–தாய்–வுக்–கூட்–டம் 
நணட–தபற்–ைது. இக்–கூட்–டத்–தில 
தணலை–ேர் மற்–றும் வமலைாண்ணம 
இயக்–கு–நர்  விக்–ரம் கபூர் 
பரு–ே–மணழ முன்–தனச்–ச–ரிக்–
ணக–யாக இது–ேணர எடுக்–
கப்–பட்ட நட–ே–டிக்–ணக–கள் 
குறித்து விளக்–கம் அளித்–தார். 
ததாடர்ந்து அணமச்–சர் 
எடுக்–கப்–பட வேண்–டிய 
நட–ே–டிக்–ணக–கள் குறித்து 
துணை–ோ–ரி–யாக ஆவலைா–சணன 
வமற்–தகாண்–டார்.

தமி–ழ–கத்–தில மணழ, 
தேள்–ளம், புயல வபான்ை 
இயற்ணக சீற்–ைங்–கள் ஏற்–ப–டும் 
காலைங்–க–ளில தமிழ்–நாடு மின் 
உற்–பத்தி மற்–றும் பகிர்–மா–னக் 
கழ–கம் வபார்–காலை அடிப்–ப–
ணட–யில பழுது மற்–றும் 
வசதங்–கணள சரி–தசய்து மின்–
வி–நி–வயா–கிக்–கும் பணி–யிணன 
சிைப்–பாக தசய்து ேரு–கி–ைது. 
ேட–கி–ழக்கு பரு–ே–ம–ணழணய 
எதிர்–தகாள்–ளும் ேணக–யில 
அணனத்து அலு–ே–லைர்–க–ளும் 
முன்–தனச்–ச–ரிக்ணக பணி–யில 
ஈடு–ப–டு–ே–வதாடு தயார்–நி–ணலை–யில 
இருக்க வேண்–டும். ேட–கி–ழக்கு 
பரு–ே–மணழ காலைங்–க–ளில 
முதன்ணம பணி–கள் அணனத்–
தும் முடிக்–கப்–பட்–டுள்–ளன. மீதி 
உள்ள பணி–கள் நணட–தபற்று 
ேரு–கி–ைது. இப்–ப–ணி–க–ணள–யும் 

அழமச்சர் எஸ்.பி.வவலுமணி  த்வல்

இப்–ப–ணி–கள் துேங்–கப்–ப–டும்.  
இத–னால இப்–ப–கு–தி–க–ளில 
ோழும் சுமார் 8 லைட்–சம் 
மக்–கள் பய–ன–ணட–ோர்–கள்.

நவீன இயந்–தி–ரங்–க–ணளக் 
தகாண்டு நீர்–நி–ணலை–க–ளில 
உள்ள ேண்–டல–கள் மற்–
றும் ஆகா–யத்–தா–ம–ணர–கள் 
தூர்–ோ–ரப்–ப–டும் பணி–கள் 
வபார்க்–காலை அடிப்–ப–ணட–
யில நணட–தபற்று ேரு–கி–ைது.  
இது–நாள்–ேணர இவ்–வி–யந்–
தி–ரங்–க–ளின் மூலைம் 45,000 
தமட்–ரிக் டன் ேண்–டல–கள் 
மற்–றும் ஆகா–யத்–தா–ம–ணர–கள் 
அகற்–ைப்–பட்டு அணனத்து 
கால–ோய்–க–ளும் ஆழம் மற்–றும் 
அக–லைப்–ப–டுத்–தப்–பட்டு 100 
சத–வீ–தம் மணழ–நீர் தேளி–வயை 
ேழி–ேணக தசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. 

தபரு–ந–கர தசன்ணன 
மாந–க–ராட்–சி–யில 16 சுரங்–கப்–
பா–ணத–கள் பரா–ம–ரிக்–கப்–பட்டு 
ேரு–கி–ைது. பரு–ே–ம–ணழக் 
காலைத்–தில சுரங்–கப்–பா–ணத–க–
ளில வதங்கி நிற்–கும் நீணர 
தேளி–வயற்ை உயர்–தி–ைன் 
தகாண்ட 60 டீசல பம்–பு–க–
ளும், தண்–ணீர் உட்–பு–கு–ேணத 
தடுக்க சாணலை–யின் குறுக்வக 
சிறிய தடுப்–பு–க–ளும் அணமக்–
கப்–பட வேண்–டும் என–வும், 
தாழ்–ோன பகு–தி–க–ளில வதங்கி 
நிற்–கும் மணழ–நீணர தேளி–
வயற்ை 5 / 7.5 குதி–ணரத் திைன் 
தகாண்ட 458 வமாட்–டார் 
பம்–பு–க–ளும், 130 தென–வரட்–
டர்–க–ளும் தயார்–நி–ணலை–யில 
ணேக்–கப்–பட்–டுள்–ளன.

மணழக்–கா–லைங்–க–ளில தாழ்–
ோன பகு–தி–க–ளில உள்ள 
மக்–கணள மணழ–தேள்–ளத்–
தில இருந்து காப்–பாற்–றும் 
தபாருட்டு 109 இடங்–க–ளில 
பட–கு–க–ளும், தபாது–மக்–
கணள தங்க ணேக்க 176 
நிோ–ரை ணமயங்–க–ளும், 
உைவு ேழங்–கிட 4 தபாது 
சணம–யல அணை–க–ளில 1500 
வபருக்கு சணம–யல தசய்ய 
வதணே–யான தபாருட்–க–ளும் 
மற்–றும் கூடு–த–லைாக வதணேப்–ப–
டின் அணனத்து அம்மா 
உை–ே–கங்–க–ளி–லும் உைவு 
தயா–ரிக்–க–வும் ஏற்–பாடு தசய்–
யப்–பட்–டுள்–ளது. மணழக்–கா–லைத்–
தில ஏற்–ப–டும் ததாற்–று–க–ளில 
இருந்து தபாது–மக்–கணள 
பாது–காக்க 44 நிணலை–யான 
மற்–றும் நட–மா–டும் மருத்–து–ேக் 
குழுக்–க–ளும், 52 இடங்–க–ளில  
வபரி–டர் மீட்–புக்–கு–ழுக்–க–ளும் 
தயார்–நி–ணலை–யில உள்–ள–னர்.

பரு–ே–ம–ணழ–யின்–வபாது 
சாணலை–க–ளில விழுந்த மரங்–
கணள உட–ன–டி–யாக அகற்ை 
மண்–ட–லைத்–திற்கு ஒரு இரவு 
பணிக்–கு–ழு–வும், 18 உயர் 
வகாபுர விளக்–கு–க–ளும், 373 
மரம் அறுணே இயந்–தி–ரங்–க–ளும் 
தயார்–நி–ணலை–யில உள்–ளன.

தசன்ணன குடி–நீர் ேடி–
கால ோரி–யத்–தின் மூலைம் 115 
தெட்–ரா–டிங், 30 தெட்–டிங் 
மற்–றும் சக்ஷன், 43 சூப்–பர் 
சக்–கர், 242 தூர்–ோ–ரும் இயந்–
தி–ரங்–கள் என தமாத்–தம் 430 
இயந்–தி–ரங்–கள் மணழக்–கா–
லைங்–க–ளில ஏற்–ப–டும் கழி–வு–நீர் 
அணடப்–பு–கணள அகற்ை 
தயார்–நி–ணலை–யில உள்–ளது.  
வமலும், கூடு–தல வதணேக்கு 
கழி–வு–நீர் லைாரி–கள் ோட–ணகக்கு 
அமர்த்–த–வும் ஏற்–பா–டு–கள் 
தசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது.  பரு–

ே–ம–ணழ–யின்–வபாது, கழி–வு–நீர் 
இயந்–தி–ரங்–க–ளின் தசயல–பா–
டு–கள் இணை–ய–தள இயக்கி 
மூலைம் கண்–கா–ணிக்–கப்–ப–டும்.

அணனத்து மாந–க–ராட்–சி–
கள், நக–ராட்–சி–கள், வபரூ–ராட்–
சி–கள் மற்–றும் ஊரக ேளர்ச்சி 
தணலை–ணம–யி–டங்–க–ளில 24X7 
மணி–வந–ர–மும் இயங்–கும் தக–
ேல கட்–டுப்–பாட்டு அணை–கள் 
தசயல–ப–டுத்–தப்–ப–ட–வுள்–ளன. 
இக்–கட்–டுப்–பாட்டு அணை–க–ளில 
ேரு–ோய் துணை, தபாதுப்–ப–
ணித்–துணை, காேல–துணை, 
மின்–சார ோரி–யம் மற்–றும் 
ததாடர்–பு–ணடய துணை–க–ளின் 
அலு–ே–லைர்–க–ளு–டன் நக–ராட்சி 
நிர்–ோ–கம் மற்–றும் ஊரக 
ேளர்ச்சி பணி–யா–ளர்–கள் 
இணைந்து பணி–யாற்ை உள்–
ளார்–கள்.

 நக–ராட்சி, வபரூ–ராட்சி 
மற்–றும் ஊராட்–சி–க–ளில 
அே–ச–ரக்–கா–லைங்–க–ளில தேள்–
ளத்–த–டுப்பு பணிக்கு வதணேப்–ப–
டும் மைல மூட்–ணட–கள் 
தயார்–நி–ணலை–யில இருக்–க–வும், 
பாது–காக்–கப்–பட்ட குடி–நீர் 
ேழங்–க–வும், வபாது–மான 
அள–வில பிளீச்–சிங் பவு–டர்–
கணள இருப்–பில ணேத்–தி–ட–
வும், மணழ தேள்–ளத்–தால 
பாதிக்–கப்–பட்ட தபாது–மக்–கள் 
தற்–கா–லி–க–மாக தங்–கு–ே–தற்கு 
ஏது–ோக புயல பாது–காப்பு 
ணமயங்–கள், சமு–தா–யக் கூடங்–
கள், பள்–ளிக் கட்–ட–டங்–கள் 
மற்–றும் தபாதுக் கட்–ட–
டங்–கணள தயார்–நி–ணலை–யில 
ணேத்–தி–ட–வும் நட–ே–டிக்ணக 
வமற்–தகாள்–ளப்–பட்–டுள்–ளது.

 பரு–ே–ம–ணழக் காலைங்–க–ளில 
நிோ–ரை நட–ே–டிக்–ணக–க–
ளுக்–காக கூடு–த–லைாக நிதி 
வதணேப்–ப–டின் சம்–பந்–தப்–பட்ட 
அலு–ே–லைர்–கள் தங்–கள் துணை 
தணலை–ேர்–கணள அணுகி உட–ன–
டி–யாக தணட–யின்றி நிதி ஒப்–ப–
ளிப்பு தபற்–றுக்–தகாள்–ள–வும் 
உத்–த–ர–வி–டப்–பட்–டுள்–ள–தாக, 
நக–ராட்சி நிர்–ோ–கம், ஊரக 
ேளர்ச்சி மற்–றும் சிைப்பு திட்–
டங்–கள் தசய–லைாக்–கத்–துணை 
அணமச்–சர் எஸ்.பி.வேலு–மணி 
ததரி–வித்–தார்.

இக்–கூட்–டத்–தில, தசன்–
ணனப் தபரு–ந–கர குடி–நீர் 
ேழங்–கல மற்–றும் கழி–வு–நீர் 
அகற்று ோரிய கூடு–தல 
தணலை–ணமச் தசய–லைா–ளர்–/–
வம–லைாண்ணம இயக்–கு–நர் 
அவசாக் வடாங்வர, நக–ராட்சி 
நிர்–ோ–கம் மற்–றும் குடி–நீர் 
ேழங்–கல துணை முதன்–ணமச் 
தசய–லைா–ளர் ஹர்–மந்–தர் சிங், 
ஊரக ேளர்ச்சி மற்–றும் 
ஊராட்–சித்–துணை இயக்–கு–நர் 
கா.பாஸ்–க–ரன், தபரு–ந–கர 
தசன்ணன மாந–க–ராட்சி 
ஆணை–யா–ளர் (தபா) ஆர்.
லைலிதா, துணை ஆணை–யா–
ளர் (பணி–கள்) எம்.வகாவிந்த 
ராவ், தமிழ்–நாடு குடி–நீர் ேடி–
கால ோரிய வமலைாண்ணம 
இயக்–கு–நர் டாக்–டர் சி.என்.
மவகஸ்–ே–ரன், தசன்ணன குடி–
நீர் ோரிய தசயல இயக்–கு–நர் 
டி.பிரபு சங்–கர், தமிழ்–நாடு 
மக–ளிர் வமம்–பாட்டு நிறு–ேன 
வமலைாண்ணம இயக்–கு–நர் 
பிர–வீண் பி.நாயர் உட்–பட 
பலைர் கலைந்து தகாண்–ட–னர்.
கண்–கா–ணிப்பு அலு–வ–லர்–கள் 
செயர்    மண்–ட–லம்    கண்–கா–

ணிப்பு அலு–வ–லர்–கள் 

சதா்ல–பெசி எண்–கள்    
மண்–டல அலு–வ–லர்–கள் 
சதா்ல–பெசி எண்–கள் 
விவரம் வருமாறு :

1. வக.நந்–த–கு–மார், அரசு 
தசய–லைா–ளர், தமிழ்–நாடு அரசு 
பணி–யா–ளர் வதர்–ோ–ணை–யம் 
திரு–தோற்–றி–யூர் மண்–ட–லைம்-1  
9499956201, 9445190001.

2. ஆர்.கண்–ைன், இயக்–கு–
நர், ஒருங்–கி–ணைந்த குழந்ணத 
ேளர்ச்சி திட்–டம் மைலி 
மண்–ட–லைம்-2   9499956202, 
9445190002.

3.  சந்–வதாஷ் பாபு, அரசு 
தசய–லைா–ளர், தக–ேல ததாழில 
நுட்ப துணை மாத–ே–ரம் 
மண்–ட–லைம்-3  9499956203, 
9445190003.

4. டி.என்.தேங்–க–வடஷ், 
வமலைாண்ணம இயக்–கு–நர், 
வகா-ஆப்–தடக்ஸ்   தண்–ணட–
யார்–வபட்ணட மண்–ட–லைம்-4  
9499956204, 9445190004

5. டாக்–டர்.பி.உமா–நாத்,  
வமலைாண்ணம இயக்–கு–நர், 
தமிழ்–நாடு மருத்–துே பணி–
கள் கழ–கம் இரா–ய–பு–ரம் 
மண்–ட–லைம்-5    9499956205, 
9445190005.

6 .  சி . க ாம – ர ாஜ் , 
வமலைாண்ணம இயக்–கு–நர், 
பால உற்–பத்தி மற்–றும் 
பால–பண்ணை ேளர்ச்சி 
திரு.வி.க.நகர் மண்–ட–லைம்-6  
9499956206    9445190006

7. எம்.பாலைாஜி, அரசு 
கூடு–தல தசய–லைா–ளர், தபாதுப்–ப–
ணித்–துணை  அம்–பத்–தூர் 
மண்–ட–லைம்-7 9499956207, 
9445190007

8.  டாக்–டர்.ஆர்.ஆனந்–த–கு–
மார், அரசு கூடு–தல தசய–லைா–
ளர், நிதித்–துணை    அண்–ைா–ந–கர் 
மண்–ட–லைம்-8    9499956208    
9445190008

9. ஷன்–வசாங்–கம் ெடக் 
சிரு, ஆணை–யா–ளர், தமிழ்–
நாடு வேளாண் விற்–பணன 
மற்–றும் வேளாண் ேணி–கம்,    
வதனாம்–வபட்ணட மண்–ட–லைம்-9 
 9499956209, 9445190009

10. சி.விெ–ய–ராஜ் குமார், 
அரசு தசய–லைா–ளர், 

சமூக நலைம் மற்–றும் மாற்–றுத் 
திை–னா–ளி–கள் நலைத்–துணை   
வகாடம்–பாக்–கம் மண்–ட–லைம்-
10    9499956210, 9445190010

11. ஆர்.சீதா–லைட்–சுமி, 
பதி–ோ–ளர், தமிழ்–நாடு இணச 
மற்–றும் கணலைப்–பண்–பாட்டு 
பல–க–ணலை–க–ழ–கம் ேள–ச–ர–ோக்–கம் 
மண்–ட–லைம்-11    9499956211, 
9445190011.

12. கிரண் குர்–ராலைா,  
துணை தசய–லைா–ளர், தபாது 
சுகா–தா–ரம் மற்–றும் குடும்ப 
நலைத்–துணை  ஆலைந்–தூர் மண்–
ட–லைம்-12    9499956212,    
9445190012.

13. வக.பாலை–சுப்–பி–ர–ம–ணி–
யம், துணை தசய–லைா–ளர், 
ததாழில துணை அணட–யாறு 
மண்–ட–லைம்-13  9499956213, 
9445190013.

14.டாக்–டர்.ஆர்.நந்–த–
வகா–பால, ஆணை–யா–ளர், 
ததாழி–லைா–ளர் நலைத்–துணை  
தபருங்–குடி மண்–ட–லைம்-14  
9499956214, 9445190014.

15. டாக்–டர்.தாவரஸ் 
அக–மது, இயக்–கு–நர், மாநிலை 
ஊரக சுகா–தா–ரத் திட்–டம் 
வசாழிங்–க–நல–லூர் மண்–ட–லைம்-15  
 9499956215, 9445190015.

 � நகராட்சி நிர்வாகம், ஊரக வளர்ச்சி மற்றும் சிறப்பு திட்டஙகள் செயலாக்கத்து்ற அ்மச்ெர்  
எஸ்.பி.பவலுமணி த்ல்மயில், இந்திய வானி்ல ஆய்வு ் மயம் அறிவித்துள்ள கனைம்ை 
மற்றும் ெருவம்ை்ய முனனிட்டு, நகராட்சி நிர்வாகம் மற்றும் குடிநீர் வைஙகல் து்ற, ஊரக 
வளர்ச்சி, செருநகர சென்னை மாநகராட்சி, சென்னை குடிநீர் வாரியம் மற்றும் பெரூராட்சிகள் 
ஆகிய து்றகளின ொர்பில் பமற்சகாள்ளப்ெட பவண்டிய முனசனைச்ெரிக்்க மற்றும் நிவாரண 
நடவடிக்்ககள் குறித்த ஆய்வுக்கூட்டம் 05.10.2018 அனறு த்ல்மச் செயலகத்தில் ந்டசெற்றது. 

 � மினொரம், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீர்்வத்து்ற அ்மச்ெர் பி.தஙகமணி த்ல்மயில் 
பநற்று சென்னை மினவாரிய த்ல்ம அலுவலகத்தில் வடகிைக்கு ெருவம்ை சதாடஙகும் 
நி்லயில் மினவாரியம் எடுக்க பவண்டிய முன எச்ெரிக்்க நடவடிக்்ககள் குறித்து உயர் 
அலுவலர்களுடன கலந்தாய்வுக் கூட்டம் ந்டசெற்றது. இக் கூட்டத்தில் த்லவர் மற்றும் 
பமலாண்்ம இயக்குநர் விக்ரம் கபூர், இ்ண பமலாண்்ம இயக்குநர் பி.என.ஸ்ரீதர், நிர்வாக 
இயக்குநர் சி.ெண்முகம் மற்றும் இயக்குநர்கள், த்ல்ம சொறியாளர்கள் ெஙபகற்றனைர்.

ஓரி–ரு–நாட்–க–ளில முடித்–
திட வேண்–டும். அணனத்து 
அத்–தி–யா–ே–சிய நிறு–ே–னங்–க–
ளுக்–கும் மின் விநி–வயா–கம் 
உறுதி தசய்–யப்–பட்–டுள்–ளது. 
மின்–ோ–ரிய அலு–ே–லைர்–கள் 
மாேட்ட நிர்–ோ–கத்–து–டன் 
இணைந்து சிைப்–பாக பணி–
யாற்ை வேண்–டும்.

* சாய்ந்து கிடக்–கும் மின் 
கம்–பங்–கள், அறுந்து கிடக்–கும் 
மின்–கம்–பி–கள் மற்–றும் நீரில 
மூழ்–கும் புணத–ே–டங்–கள் பற்–றிய 
தக–ேல–கணள உட–னுக்–கு–டன் 
தமிழ்–நாடு மின்–சார ோரிய 
பிரிவு அலு–ே–லை–கத்–திற்கு ததரி–
விக்க வேண்–டும் என்ை விழிப்–
பு–ைர்ணே தபாது–மக்–க–ளுக்கு 
ஏற்–ப–டுத்–து–மாறு மின்–சா–ரம், 
மது–வி–லைக்கு மற்–றும் ஆயத்–
தீர்–ணேத் துணை அணமச்–சர்  
அறி–வுணர ேழங்–கி–னார். 
இணே–த–விர, தபாது–மக்–க–ளுக்கு 
மின் பாது–காப்பு குறித்த 
விழிப்–பு–ைர்ணே ஏற்–ப–டுத்–தும் 
தபாருட்டு ஒரு ஒலி நாடாணே 
மக்–க–ளி–ணடவய விளம்–ப–ரம் 
படுத்த வேண்–டும்.

* துணை மின்–நி–ணலை–
யங்–க–ளில மணழ–நீர் புகா–மல 
இருக்–க–வும் அப்–படி மணழ–நீர் 
வதங்–கி–னால அணத தேளி–
வயற்–றிட மின் வமாட்–டார்–கள் 
மற்–றும் பம்–பு–தசட்–டு–கணள 
தயார் நிணலை–யில ணேத்–தி–ருக்க 

வேண்–டும்.
* மின் ேழி–த–டங்–கள், மின் 

மாற்–றி–கள் அணனத்–ணத–யும் 
அவ்–ேப்–தபா–ழுது ஆய்வு 
தசய்து தயார்–நி–ணலை–யில 
ணேத்–தி–ருக்க வேண்–டும்.

* பழு–த–ணடந்த மின்–கம்–பங்–
கள் மற்–றும் மின்–ப–கிர்–மா–னப் 
தபட்–டி–கள் உட–னுக்–கு–டன் 
மாற்–ைப்–பட வேண்–டும்.

* மின்–கம்–பி–கள் ததாங்–
கிய நிணலை–யில இருந்–தால 
அேற்ணை உடவன சரி–தசய்ய 
வேண்–டும்.

* மாேட்–டங்–க–ளில மணழ 
மற்–றும் தேள்ள வநரங்–க–ளில 
மாேட்ட நிர்–ோ–கம் நடத்–தும் 
ஆவலைா–சணன கூட்–டங்–க–ளில 
வமற்–பார்ணே தபாறி–யா–ளர்–கள் 
தே–ைா–மல கலைந்து தகாண்டு 
அறி–வு–ணரக்–கப்–ப–டும் முன்–
தனச்–ச–ரிக்ணக நட–ே–டிக்–ணக–
கணள விணரந்து வமற்–தகாள்ள 
வேண்–டும்.

* மின்–பா–து–காப்பு குறித்து 
தபாது–மக்–க–ளுக்கு விழிப்–பு–
ைர்வு ஏற்–ப–டுத்–திட நட–ே–
டிக்–ணக–கள் வமற்–தகாள்ள 
வேண்–டும்.

* தணலை–ணமச் தசய–லை–கம், 
மருத்–து–ே–மணன, நீதி–மன்–ைம், 
குடி–நீர், ததரு–வி–ளக்கு, தடலி–
வபான் டேர் வபான்–ை–ேற்–
றிற்கு தணட–யிலலைா மின்–சா–
ரம் ேழங்–கிட நட–ே–டிக்ணக 

எடுக்க வேண்–டும். இருப்–
பி–னும் இவ்–ே–லு–ே–லை–கங்–கள் 
மின்–சா–ரத்–திற்கு மாற்–ைாக 
தென–வரட்–டர் ேச–தி–கணள 
தயார் நிணலை–யில ணேத்து 
தகாள்–ளு–மாறு கடி–தம் மூலைம் 
ததரி–யப்–ப–டுத்த வேண்–டும்.

தபாது–மக்–கள் கட்–டுப்–
பாட்டு அணைக்கு ததரி–விக்–கும் 
தக–ேல–கணள உட–னுக்–கு–டன் 
ததாடர்–பு–ணடய அலு–ே–லைர்–க–
ளுக்கு ததரி–வித்து வகாரிக்ணக 
மற்–றும் பழு–து–கணள சரி–
தசய்து சீரான மின்–வி–நி–வயா–
கம் ேழங்–கிட அணனத்து 
அலு–ே–லைர்–க–ளும் சிைப்–பாக 
ஒருங்–கி–ணைந்து பணி–யாற்–
றிட வேண்–டும். இவ்–ோறு 
கலைந்–தாய்–வுக் கூட்–டத்–தில 
அறி–வுணர ேழங்–கப்–பட்–டது.

இக்–கூட்–டத்–தில தணலை–ேர் 
மற்–றும் வமலைாண்ணம இயக்–
கு–நர்  விக்–ரம் கபூர், இணை 
வமலைாண்ணம இயக்–கு–நர் 
பி.என். ஸ்ரீதர், நிர்–ோக இயக்–
கு–நர் சி.சண்–மு–கம் மற்–றும் 
மின்–ோ–ரிய இயக்–கு–நர்–கள்  
எம்.ஏ. தஹலைன்,   டி.தசந்–
தில வேலைன்,  மு.சந்–தி–ர–வச–
கர், எஸ்.கீதா, ஆக்–ஸி–லி–யம் 
தெய–வமரி,  மவகஸ்–ே–ரி–பாய்,  
கு.சுந்–த–ர–ே–த–னம் மற்–றும் 
அணனத்து மண்–டலை தணலைணம  
தபாறி–யா–ளர்–கள் கலைந்து 
தகாண்–ட–னர். 

தசய்து தகாடுக்–கும் நபர்–கள் 
10 ஆண்–டு–கா–லைம் வபரா–சி–ரி–
யர்–க–ளாக பணி–பு–ரிந்து இருக்க 
வேண்–டும். அல–லைது சிைந்த 
கல–வி–யா–ளர்–க–ளாக இருக்க 
வேண்–டும். அல–லைது ஓய்வு 
தபற்ை துணை–வேந்–தர்–க–ளாக 
இருக்க வேண்–டும், அல–லைது 
முதன்ணம தசய–லைா–ள–ராக 
என்ை ேணக–யில  பணி–யாற்–றிக் 
தகாண்–டி–ருப்–ப–ேர்–கள். அல–
லைது ஓய்–வு–தபற்–ை–ேர்–க–ளா–க–வும் 
இருக்–க–லைாம் அப்–ப–டிப்–பட்ட 
ஒரு–ேணர அரசு நிய–மிக்–கி–ைது. 
ஆக இந்த வதடு–தல குழு 
அணமப்–ப–வதாடு அர–சி–னு–
ணடய கடணம உயர்–கல–வித் 
துணை–யின் சம்–மந்–தம் எது–வும் 
இல–லைா–மல பூர்த்தி ஆகி–ைது. 
ஆக வதடு–தல குழு–வில உள்ள 
மூன்று உறுப்–பி–னர்–க–ளும் 
வசர்ந்து எந்த பல–க–ணலைக்–க–ழ–
கத்–திற்கு துணை–வேந்–தர் பணி–
யி–டம் காலி–யாக இருக்–கி–ைவதா 
அதற்–காக முன்–தமா–ழி–வு–கணள 
தபறு–கி–ைார்–கள். முன்–தமா–

ழி–வு–கணள தபற்று அதன் 
மூலை–மாக அேர்–க–ளா–கவே, 
இன்–ணைக்கு 150 நபர்–கள் 
துணை–வேந்–த–ராக ேர–வேண்–
டும் என முன்–தமா–ழி–வு–கள் 
தகாடுக்–கப்–பட்–டால அதில 
மூன்று நபர்–கணள வதர்வு 
தசய்து ஆளு–ந–ரி–டம் சமர்ப்–
பிக்–கி–ைார்–கள். 

ஆளுநர் வநர–டி–யாக மூன்று 
வபரி–டம் வநர்–கா–ைல நடத்தி 
அதன் மூலை–மாக துணை–வேந்–
தர்–கணள நிய–ம–னம் தசய்–கி–
ைார். ஆகவே அர–சுக்வகா 
உயர் கல–வித்–து–ணைக்வகா 
துணை–வேந்–தர் நிய–ம–னம் 
தசய்–ே–தில எந்–த–வி–த–மான 
சம்–பந்–த–மும் இலணலை. இன்–
ைலலை வநற்–ைலலை என்–ணைக்–குவம 
துணை–வேந்–தர் நிய–ம–னத்–தில 
அர–சுக்கு சம்–பந்–த–மிலணலை 
ததளி–வு–ப–டுத்த நான் கட–ணமப்–
பட்–டுள்–வளன். ஆளு–நர் எணத 
மன–தில ணேத்து கூறி–னார் 
என்–பது ததரி–யாது. அணத 
அே–ரி–டம் வகட்–டால தான் 

உண்ணம நிணலை விளங்–கும்.  
துணை–வேந்–தர்–கணள ஆளு–நர் 
தான் நிய–மிக்–கி–ைார். இப்–
வபாது மட்–டு–மலலை இதற்கு 
முன்–பா–க–வும் வதடு–தல குழு 
அணமப்–ப–வதாடு அர–சி–னு–
ணடய கடணம முடிந்து 
விடு–கி–ைது.  அந்த வதடு–தல 
குழு வதர்வு தசய்–யும் நபர்–
கள் யாதரன்று அர–சுக்கு 
ததரி–விப்–பது இலணலை. அர–
சும் அணத வகட்–ப–திலணலை 
இவ்–ோ–ைான சூழ்–நி–ணலை–யில 
ஆளு–நர் கூறி–யி–ருப்–பது  வியப்–
பாக இருக்–கி–ைது, அதற்–கும் 
அர–சுக்–கும் எந்–த–வித சம்–
பந்–த–மும் இலணலை, என்–பணத 
ஆணித்–த–ர–மாக கூறிக் தகாள்–
கின்–வைன், ஆளு–னர் எணத 
மன–தில ணேத்து அவ்–ோறு 
கூறு–கி–ைார் என்று ததரி–ய–
விலணலை அணத அே–ரி–டம் 
வகட்–டால தான் உண்ணம 
ததரி–யும்.

இவ்–ோறு அணமச்–சர் 
வக.பி.அன்–ப–ழ–கன் கூறி–னார். 
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கடையநல்லூரில் 5000 பேருக்கு குடிநீர் இடைப்பு
திரு–நெல்–வேலி, அக்.7-

திரு–நெல்–வேலி மாேட்–டம், 
கடட–ய–ெல்–லூ–ரில் ெடட–நெற்ற 
விழா–வில் ஆதி–தி–ரா–வி–டர் மற–
றும் ெழங்–கு–டி–யி–னர் ெலத்–துட்ற 
அடமச்–சர் வி.எம்.ராஜ–நலட்–சுமி 
5000 குடும்–ெங்–க–ளுக்கு வீட்டு 
குடி–நீர் இடைப்பு விண்–ைப்–
ெங்–கடை ேழங்–கி–னார்.

பின்–னர் ஆதி–தி–ரா–வி–டர் மற–
றும் ெழங்–கு–டி–யி–னர் ெலத்–துட்ற 
அடமச்–சர் வி.எம்.ராஜ–லட்–சுமி 
நெரி–வித்–ெ–ொ–ேது:-

புரட்–சித்–ெ–டலவி அம்–மா–
வின் ெடல–டம–யி–லான ெமி–ழக 
அரசு உண்ை உைவு, உடுத்ெ 
உடட, இருக்க இடம் இத்–ெ–டகய 
அடிப்–ெடட வெடே–கடை 
நொது–மக்–க–ளுக்கு நிட்ற–ோக 
பூர்த்தி நசய்து ேரு–கி–்றது. அது–
வொன்று நொது–மக்–க–ளுக்கு 
ேழங்–கப்–ெ–டும் குடி–நீர் ெர–மான 
முட்ற–யில் சுகா–ொ–ர–மா–ன–ொக 
ேழங்–கிட ெல்–வேறு ெணி–கடை 
நொடர்ந்து நசயல்–ெ–டுத்தி 
ேரு–கி–்றது. கிரா–மப்–பு்ற மக்–கள் 
குடி–நீர் வேண்டி நேளிவய நசல்–
லா–மல், ெங்–க–ைது வீட்–டி–வலவய 
நெற–றி–டும் ேடக–யில் குடி–நீர் 
இடைப்பு ேழங்–கு–ே–ெறகு 
இன்று கடட–ய–ெல்–லூ–ரில் சி்றப்பு 
முகாம் ெடத்–ெப்–ெட்–டுள்–ைது. 
இதில் 5000 குடும்–ெங்–க–ளுக்கு 
குடி–நீர் விநி–வயா–கம் இடைப்பு 
விண்–ைப்–ெங்–கள் ேழங்–கப்–ெட்–
டுள்–ைது. வமலும், 5000 குடும்–
ெங்–க–ளுக்கு குடி–நீர் விநி–வயா–கம் 
இடைப்பு விண்–ைப்–ெங்–கள் 
ேழங்–கப்–ெ–ட–வுள்–ைது. இந்ெ 
விண்–ைப்–ெங்–கள் சம்–மந்–ெப்–

�	அமைச்சர் வி.எம்.ராஜலட்சுமி விண்ணப்பங்கமை வழஙகினார்

‘அம்மா ஸ்கூட்டர்’ வழங்கியதில் 
விருதுநகர் ் மாவட்டம முதலி்டம

யா–ைர்–க–ளி–டம் கூறி–ய–ொ–ேது, 
“ நொது–மக்–கடை வெரில் 
சந்–தித்து அேர்–க–ைது குட்ற–க–
டைக் வகட்–ட–றிந்–ொல் ொன் 
அேர்–க–ளுக்கு உட–னுக்–கு–டன் 
உெ–ே–மு–டி–யும். மக்–க–ளி–டம் 
நசன்–்றால் ொன் அேர்–க–ைது 
உைர்–வு–கடை ெம்–மால் அறிந்து 
அெறகு தீர்வு காை–மு–டி–யும் 
என்று வெர–றி–ஞர் அண்ைா 
முெல் புரட்–சித்–ெ–டல–ேர், 
புரட்–சித்–ெ–டலவி அம்மா 
ஆகி–வயார் ேடர எங்–க–ளுக்கு 
கற–பித்–துச் நசன்–றுள்–ை–னர்.

 அேர்–கள் காட்–டிச்–நசன்்ற 
ேழி–யில் இன்–ட்றக்கு நொது–
மக்–க–ளுக்கு வசடே நசய்–ய–
வேண்–டும் என்று அம்–மா–வின் 
ஆட்–சிடய ெல்–ல–மு–ட்ற–யில் 

ெடத்தி ேரும் முெல்–ேர் 
எடப்–ொடி வக.ெழ–னி–சாமி   
எங்–க–டைப் வொன்–்ற–ேர்–க–
ளுக்கு ஆவலா–சடன அளித்து 
ேரு–கின்–்றார். அெ–ன–டிப்–ெ–டட–
யில் நொது–மக்–கள் எங்–கடை  
வெடி–ே–ரு–ம–ை–வுக்கு அேர்–க–
ளுக்கு சிர–மம் அளிக்–கா–மல் 
ொங்–கவை அேர்–கடை ொடி 
ேந்து குட்ற–கடை  தீர்த்–து–
டேத்–துள்–வைாம். விரு–து–ெ–
கர் மாேட்–டத்–தில் ொன்  
மாற–றுத்–தி–்ற–னா–ளி–க–ளுக்கு 
அதிக அை–வில் மூன்–று–சக்–
கர வமாட்–டார் ோக–னங்–
கள் ேழங்–கப்–ெட்–டுள்–ைது. 
அது–வொ–லவே உடழக்–கும் 
மக–ளி–ருக்கு இரு–சக்–கர ோக–
னம் ேழங்–கி–ய–தில் மாநி–லத்–தி–

வலவய முெ–லி–டம் ேகிப்–ெது 
விரு–து–ெ–கர் மாேட்–டம் ொன் 
என்–ெது எங்–கள் வசடேக்கு 
கிடடத்ெ நெரு–டம–யா–கும். 
அம்மா காட்–டிய ேழி–யில் 
எங்–கள் மக்–கள்–ெ–லப்–ெ–ணி–கள் 
நொடர்ந்து ெடட–நெ–றும்.

இவ்–ோறு அேர் கூறி–னார்.
அடமச்–ச–ரு–டன் சிே–காசி 

ஒன்–றிய நசய–லா–ைர் புதுப்–
ெட்டி வி.ஆர்.கருப்–ெ–சாமி, 
திருத்–ெங்–கல் ெக–ரச் நசய–
லா–ைர் நொன்–சக்–தி–வேல், 
சிே–காசி ெக–ரச் நசய–லா–ைர் 
அசன்–ெத்–ரு–தீன், ெகர அம்மா 
வெர–டேச் நசய–லா–ைர் என்.
எம்.ரமைா உள்–ளிட்ட 
கழக நிர்–ோ–கி–கள் கலந்து 
நகாண்–ட–னர்.

�	அமைச்சர் க்க.டி.ராகஜந்திர ்பாலாஜி ப்பருமிதம்

 � திருநெல்வேலி மாேட்டம், கட்டயெல்லூரில் ெட்டநெற்ற விழாவில் ஆதிதிராவி்டர் மறறும் 
ெழங்குடியினர் ெலத்துட்ற அடமச்சர் வி.எம்.ராஜலடசுமி 5000 குடும்ெங்களுக்கு வீடடு குடிநீர் 
இடைப்பு விணைப்ெங்கடை ேழங்கினார். 

 � சிேகாசியில் ொல்ேைத்துட்ற அடமச்சர் வக.டி.ராவஜந்திர ொலாஜி நொதுமக்கடை வெரில் 
்சந்தித்து குட்றகடை வகட்டறிந்்ார்.

ெட்ட அலு–ே–லர்–கள் மூலம் 
உட–ன–டி–யாக ெரி–சீ–லடன 
நசய்து, விடர–வில் நொது–
மக்–க–ளின் இல்–லங்–க–ளுக்கு 
குடி–நீர் இடைப்பு ேழங்–
கப்–ெ–டும். இப்–ெ–குதி குடி–நீர் 
வெடேக்–காக  நெரி–ய–ொ–ய–கம் 
வகாவில் ெகு–தி–யி–லுள்ை தி்றந்–ெ–
நேளி கிைறு (ொடா–ளு–மன்்ற 
உறுப்–பி–னர் நிதி) ரூ.10 லட்–சம் 
மதிப்–பீட்–டில் ஆழப்–ெ–டுத்–தும் 
ெணி முடிக்–கப்–ெட்–டுள்–ைது. 
இரண்–டாத்து முக்கு ெகு–தி–
யி–லுள்ை நீர்–உ–றிஞ்சு கிைறு 
தூர்–ோ–ரும் ெணி முடி–வுறறு 
ெற–வொது 15 லட்–சம் லிட்–டர் 
ெண்–ணீர் நெ்றப்–ெ–டு–கி–்றது. 
ெக–ரில் 5 இடங்–க–ளில் புதிய 
ஆழ்–துடை கிை–று–கள் அடமத்து 

சிறு மின்–விடச ெம்–பு–கள் நிறு–
வும் ெணி–கள் முடிக்–கப்–ெட்ட 
நசயல்–ொட்–டில் உள்–ைது. 

கல்–லாறு ெகு–தி–யில் தி்றந்–ெ–
நேளி கிைறு, ெம்பு வமாட்–
டார் நிறு–வு–ெல் மற–றும் குழாய் 
ெதிக்–கும் ெணி–கள் ரூ.30 லட்–சம் 
மதிப்–பீட்–டில் ெடட–நெறறு 
ேரு–கி–்றது. இரண்–டாத்து முக்கு 
ெகு–தி–யில் உள்ை தி்றந்–ெ–நேளி 
கிைறு (சட்–ட–மன்்ற உறுப்–
பி–னர் நிதி) ரூ.8.50 லட்–சம் 
மதிப்–பீட்–டில் ஆழப்–ெ–டுத்–தும் 
ெணி ெடட–நெறறு ேரு–கி–்றது. 
எனவே, நொது–மக்–க–ைா–கிய 
நீங்–கள் ெக–ராட்சி மூலம் 
ேழங்–கப்–ெ–டும் குடி–நீ–ரிடன 
சிக்–க–ன–மாக ெயன்–ெ–டுத்தி, 
ெய–ன–டட–யு–மாறு வகட்–டுக்–

நகாள்–கி–வ்றன்.
இவ்–ோறு அடமச்–சர் வி.எம்.

ராஜ–லட்–சுமி நெரி–வித்–ொர்.
இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில், நசய்தி 

மக்–கள் நொடர்பு அலு–ே–
லர் அ.நசந்–தில், நென்–காசி 
வகாட்–டாட்–சித்–ெ–டல–ேர் 
சவுந்–தி–ர–ரா–ஜன், ெக–ராட்சி 
ஆடை–யா–ைர் ெவுன்–ராஜ் 
உள்–ெட அரசு அலு–ே–லர்–கள் 
மற–றும் கடட–ய–ெல்–லூர் ஒன்–றிய 
நசய–லா–ைர் ேசந்ெ முத்–துப்–
ொண்டி, ெகர நசய–லா–ைர்–கள் 
குட்–டி–யப்ொ,காட்–டு–ராஜா, 
மாேட்ட நொரு–ைா–ைர் சண்–
மு–க–சுந்–ெ–ரம், அம்மா வெரடே 
நசய–லா–ைர் டமதீன் மற–றும் 
கழக நிர்–ோ–கி–கள் கலந்து 
நகாண்–ட–னர்.

விரு–து–ெ–கர், அக். 7-
அம்மா ஸ்கூட்–டர் ேழங்–

கி–ய–தில் விரு–து–ெ–கர் மாேட்–டம் 
முெ–லி–டம் பிடித்–துள்–ைது என்று 
அடமச்–சர் வக.டி.ராவஜந்–திர 
ொலாஜி கூறி–னார்.  

 ெமி–ழ–கப் ொல்–ே–ைத்–துட்ற 
அடமச்–ச–ராக உள்ை வக.டி.
ராவஜந்–தி–ர–ொ–லாஜி ெனது 
நொகு–தி–யான சிே–கா–சி–யில் 
அடிக்–கடி நொது–மக்–கடை 
அேர்–கள் ேசிக்–கும் இடங்–க–
ளுக்வக வெரில் நசன்று குட்ற–
கடை  வகட்–ட–றிந்து அடெ 
உட–னுக்–கு–டன் நிேர்த்தி 
நசய்–யும் ெணி–கடை வமற–
நகாண்டு ேரு–கி–்றார். அென்–ெடி 
வெறறு அேர் சிே–காசி மற–றும் 
திருத்–ெங்–கல் ெக–ராட்–சிப் 
ெகு–தி–க–ளுக்கு வெரில் நசன்று 
நொது–மக்–க–ளின் குட்ற–கடை 
வகட்–ட–றிந்–ொர். அென் ெடி 
திருத்–ெங்–கல் ெக–ராட்–சி–யில் 
கண்–ைகி காலனி, எம்.
ஜி.ஆர். ெகர், ொண்–டி–யன் 
ெகர் வொன்்ற ெகு–தி–க–ளி–லும், 
சிே–காசி ெக–ராட்–சி–யில் உள்ை 
7 ோர்–டு–க–ளி–லும் உள்ை 
நொது–மக்–கடை அடமச்–சர் 
வெரில் சந்–தித்து குட்ற–கடை 
வகட்–ட–றிந்–ொர்.

குடி–ெண்–ணீர் வினி–வயா–
கம், சுகா–ொ–ரப் பிரச்–சிடன 
வொன்்ற புகார்–கடை அங்–கி–
ருந்–ெ–ெ–டிவய சம்–ெந்–ெப்–ெட்ட 
ெக–ராட்சி அலு–ே–லர்–க–ளி–டம் 
நெரி–வித்து அேற–றுக்கு உட–
னுக்–கு–டன் ெட–ே–டிக்–டக–கடை 
வமற–நகாண்–டார். முதி–வயார் 
ஓய்–வூ–தி–யம் வகாரி விண்–ைப்–ெம் 
அளித்ெ விண்–ைப்–ெ–ொ–ரர்–கள் 
குறித்ெ விெ–ரங்–கடை ேரு–
ோய்த்–துட்ற அலு–ே–லர்–க–ளி–டம் 
நெரி–வித்து, உட–ன–டி–யாக 
விசா–ரடை வமற–நகாண்டு 
ெகு–தி–யுள்ை ெய–னா–ளி–க–ளுக்கு 
உட–னுக்–கு–டன் ஓய்–வூ–தி–யத்டெ 
ேழங்–கி–ட–வும் உத்–ெ–ர–விட்–டார். 

இது குறித்து அேர் நசய்–தி–

ராஜபகாட் டைஸ்ட்: இந்தியா அோர டெற்றி
ராஜ்–வகாட, அக். 7-

இந்–தியா - வெஸ்ட் இண்–டீஸ் இடை–யி–லான முதல் 
வைஸ்ட் ராஜ்–க�ாட்–டில் நடை–வெற்–றது. ைாஸ் வெனற 
இந்–தியா, கெட்–டிஙட� கதர்வு வெய்–தது.  இந்–தியா 9 
விக்–வ�ட் இழப்–பிற்கு 649 ரன–�ள் குவித்து முதல் இன–
னிஙடெ டிக்–கேர் வெய்–தது. வெஸ்ட் இண்–டீஸ் அணி 
ொர்–பில் பிஷூ அதி–�–ெட்–ெ–மா� நானகு விக்–வ�ட்–டுக்–�ள் 

வீழ்த்–தி–னார். பின–னர் முதல் இன–னிஙடெ வதாைங–கிய 
வெஸ்ட் இண்–டீஸ் இந்–தி–யா–வின ெந்து வீசடெ தாக்–
குப்–பி–டிக்� முடி–யா–மல் 181 ரன–னில் சுருண்–ைது.  181 
ரன–�ள் மட்–டுகம எடுத்–த–தால் ொகலா-ஆன ஆகி வெஸ்ட் 
இண்–டீஸ் அணி வதாைர்ந்து 2-ெது இன–னிஙடெ வதாைங–
கி–யது. 2-ெது இன–னிங–சில் வதாைக்� வீர–ரான வொகெல் 
மட்–டும் தாக்–குப்–பி–டித்து விடே–யா–டி–னார். மற்ற வீர்–ர–�ள் 

வொற்ெ ரன–�–ளில் ஆட்–ை–மி–ழக்� 196 ரன–னில் சுருண்–ைது. 
இத–னால் இந்–தியா இன–னிஙஸ் மற்–றும் 272 ரன–�ள் 
வித்–தி–யா–ெத்–தில் அொர வெற்றி வெற்–றது. இந்–திய அணி 
ொர்–பில் குல்–தீப் யாதவ் ஐந்து விக்–வ�ட்–டுக்–�–ளும், ஜகைஜா 
மூனறு விக்–வ�ட்–டும், அஸ்–வின இரண்டு விக்–வ�ட்–டும் 
வீழ்த்–தி–னார்–�ள். இரு அணி–�–ளுக்–கும் இடை–யி–லான 
2-ெது ஆட்–ைம் ஐத–ரா–ொத்–தில் 12-ந்கததி வதாைங–கு–கி–றது

விராலிமலை த�ாகுதியில் மக்கள் குலைக்கட்பு

கூட்டு குடிநீர் திட்ைம் விடரவில் அமலுக்கு ெரும்
புதுக்–வகாடட்ட, அக்.7-

புதுக்–வகாட்டட மாேட்–
டம் விரா–லி–மடல சட்–ட–
மன்–்றத் நொகு–தி–யில் உள்ை 
நொது–மக்–கடை ொடா–ளு–
மன்்ற துடைத்–ெ–டல–ேர் 
மு.ெம்–பி–துடர, மக்–கள் ெல்–
ோழ்–வுத்–துட்ற அடமச்–சர் 
டாக்–டர் சி.விஜ–ய–ொஸ்–கர் 
வெறறு வெர–டி–யாக சந்–தித்து 
வகாரிக்டக மனுக்–கடை 
நெற–்றார்–கள். இந்–நி–கழ்ச்சி 
மாேட்ட ஆட்–சித்–ெ–டல–ேர் 
சு.கவைஷ் ெடல–டம–யில் 
ெடட–நெற–்றது.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் ொடா–
ளு–மன்்ற துடைத்–ெ–டல–ேர் 
மு.ெம்–பி–துடர வெசு–டக–யில், 
கரூர் ொடா–ளு–மன்்ற நொகு–தி–
யில் உள்ை நொது–மக்–க–ளின் 
வகாரிக்–டக–கடை நிட்ற–வேற–றும் 
ேடக–யில் நொது–மக்–கடை 
வெர–டி–யாக சந்–தித்து அேர்–க–
ளி–ட–மி–ருந்து வகாரிக்டக 
மனுக்–கடை நெறறு தீர்வு 
காைப்–ெட்டு ேரு–கி–்றது. 
அெ–ன–டிப்–ெ–டட–யில் இன்–
ட்ற–ய–தி–னம் விரா–லி–மடல 
சட்–ட–மன்்ற நொகு–திக்கு 
உட்–ெட்ட அன்–ன–ோ–சல் 
ஊராட்சி ஒன்–றி–யம், குடு–மி–
யான்–மடல, புல்–ே–யல் மற–றும் 
வகாெண்–ட–ரா–ம–பு–ரம்; ஆகிய 
ஊராட்–சி–க–ளில் உள்ை 30 
கிரா–மங்–க–ளில் நொது–மக்–
கடை வெர–டி–யாக சந்–தித்து 
அேர்–க–ளின் வகாரிக்டக 
மனுக்–கள் நெ்றப்–ெட்–டது.

கிரா–மங்–க–ளில் நொது–மக்–க–
ளின் ெல்–வேறு ேச–தி–கடை 

�	அமைச்சர் சி.விஜய்பாஸ்கர் த்கவல்

 � புதுக்வகாடட்ட மாேட்டம் விராலிமடல ்சட்டமன்ற ந்ாகுதி, அனனோ்சல் ஒனறியம், குடுமியான 
மடல ஊராடசிப் ெகுதிகளில் வெறறு ொ்டாளுமன்ற துடைத்்டலேர் மு.்ம்பிதுடர, மக்கள் 
ெல்ோழ்வு மறறும் குடும்ெெலத்துட்ற அடமச்சர் ்டாக்்டர் சி.விஜயொஸகர் ஆகிவயார் நொதுமக்களி்டம் 
வகாரிக்டக மனுக்கடை நெறறு குட்றகடை வகட்டறிந்்னர். உ்டன மாேட்ட ஆடசித்்டலேர் 
சு.கவைஷ் மறறும் அதிகாரிகள்  உள்ைனர்.

வமம்–ெ–டுத்–தும் ேடக–யில் 
சாடல–ே–சதி, குடி–நீர் ேசதி. 
ெய–ணி–யர் நிழற–குடட, கடல–ய–
ரங்–கம் உள்–ளிட்ட ெல்–வேறு 
ேச–தி–கள் நொடர்ந்து வமற–
நகாள்–ைப்–ெட்டு ேரு–கி–்றது. 
வமலும் நொது–மக்–க–ளின் 
வகாரிக்–டகக்–வகறெ கூடு–
ெல்–அ–டிப்–ெடட ேச–தி–கள் 
ஒவ்–நோன்–்றாக நிட்ற–வேற–
்றப்–ெட்டு ேரு–கி–்றது. நொது–
மக்–க–ளி–ட–மி–ருந்து நெ்றப்–ெட்ட 
அடனத்–துக் வகாரிக்டக 
மனுக்–க–ளின் மீதும் துட்ற 
ோரி–யாக ெட–ே–டிக்டக வமற–

நகாண்டு தீர்வு காைப்–ெ–டும். 
எனவே நொது–மக்–கள் இக்–
கு–ட்ற–தீர் முகாம்–கடை உரிய 
முட்ற–யில் ெயன்–ெ–டுத்–திக் 
நகாள்ை வேண்–டும் என்–்றார்.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் மக்–கள் 
ெல்–ோழ்–வுத்–துட்ற அடமச்–சர் 
டாக்–டர் சி.விஜ–ய–ொஸ்–கர் 
வெசு–டக–யில், விரா–லி–மடல 
சட்–ட–மன்்ற நொகு–தி–யில் 
நொது–மக்–க–ளின் முன்–வனற–
்றத்–திற–காக ேரு–ோய்த்–துட்ற. 
ஊரக ேைர்ச்–சித்–துட்ற. 
வேைாண்–டமத்–துட்ற உள்–
ளிட்ட ெல்–வேறு அர–சுத்–து–
ட்ற–க–ளின் சார்–பில் நொடர்ந்து 
ெல்–வேறு ெலத்–திட்ட உெ–வி–கள் 
ேழங்–கப்–ெட்டு ேரு–கி–்றது. 
விரா–லி–மடல நொகு–தி–யில் 
உள்ை நொது–மக்–க–ளின் 
குடி–நீர் வெடேடய முழு–ே–
து–மாக நிட்ற–வேற–றும் ேடக–
யில் காவிரி கூட்–டுக்–கு–டி–நீர் 
திட்–டப்–ெ–ணி–கள் முடி–வுறறு 
ெல்–வேறு ெகு–தி–க–ளில் முழு 
ெயன்–ொட்–டிறகு ேந்–துள்–ை–
து–டன், ஓரிரு இடங்–க–ளில் 

வசாெடன ஓட்–டம் ெடட–
நெறறு ேரு–கி–்றது. விடர–வில் 
இத்–திட்–டம் முழு–ே–து–மாக 
நொது–மக்–கள் ெயன்–ொட்–டிறகு 
நகாண்டு ேரப்–ெ–டும். இென் 
மூலம் அம்–மா–வின் அரசு 
நொது–மக்–க–ளின் வெடே–கடை 
அறிந்து நிட்ற–வேற–றும் அர–
சாக நசயல்–ெட்டு ேரு–கி–்றது 
என்–்றார்.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் திட்ட 
இயக்–கு–ெர் (மா.ஊ.ே.மு) 
சந்–வொஷ்–கு–மார், உெவி 
இயக்–கு–ெர் (ஊராட்–சி–கள்) 
முரு–கண்–ைன், பி.சாம்–ெ–சி–ேம், 
கூட்–டு–்றவு சங்–கத்–ெ–டல–ேர் 
வி.ராம–சாமி மற–றும் அடனத்து 
துட்ற அரசு அலு–ே–லர்–கள் 
ெலர் கலந்து நகாண்–ட–னர்.

ஆண்டு சநதமா   ₹ 1500
த�ொடர்புக்கு: 044-43155555,  
9791992555 - 9791913555 

்ேலு : உட்ாரமுடியாத தரர எது..?

பாககி : புளி்யாதரர..

ஆஹா ... ஹா...
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வாழ்க்கையில் முன்னேறி சமுதாயத்திற்கும் 
நாட்டிற்கும் பெரு்ை ்சர்ககை ்வண்டும்

பயன்–ப–டுத்–தும் பபோது மோண–
வர்–கள் பல்–பவறு சவோல்–களை 
சந்–திக்–கக் கூடிய நிளை 
உள்–ைது. நமது கல்–விக்–கும் 
இளண–ய–த–ைம் உத–வி–யோக 
உள்–ைது. 

பமலும் நமது கவ–னத்ளத 
திளச திருப்–பக் கூடிய வளக–
யில் உள்ை விஷ–யங்–களை 
தவிர்க்க பவண்–டும். மண்–
ணச்–ச–நல்–லூர் அரசு பபண்–கள் 
பமல்–நி–ளைப்–பள்ளி திருச்–சி–
ரோப்–பள்ளி மோவட்–டத்–தில் 
முன்–மோ–திரி பள்–ளி–யோக 
அறி–விக்–கப்–பட்–டுள்–ைது. 
இந்த பள்–ளிக்கு பதளவ–யோன 
அளனத்து வச–தி–க–ளும் 
மோவட்ட நிர்–வோ–கத்–தின் 
மூைம் பசய்து பகோடுக்–கப்–ப–
டும். முன்–மோ–திரி பள்–ளி–யோக 
பதர்வு பசய்–யப்–பட்–டுள்–ை–

தோல் இப்–பள்–ளிக்கு தமி–ழக 
அரசு ரூபோய் 50 ைட்–சம் நிதி 
வழங்க உள்–ைது. 

இந்த அறி–வி–யல் ஆய்–வ–
கத்ளத மோண–வி–கள் முழு–ளம–
யோக பயன்–ப–டுத்தி தங்–கள் 
திற–ளம–களை வைர்த்–துக் 
பகோள்ை பவண்–டும். படிப்–பில் 
மட்–டுபம முழு கவ–னத்ளத 
பசலுத்தி அரசு பபோதுத்–
பதர்–வில் பவற்றி பபற்று 
உயர்–கல்வி கற்க பவண்–டும். 
சமு–தோ–யத்–திற்–கும், நோட்–
டிற்–கும் பபருளம பசர்க்க 
பவண்–டும். 

இவ்–வோறு மோவட்ட ஆட்–
சித்– த–ளை–வர் பதரி–வித்–தோர். 

இளத–பதோ–டர்ந்து மண்–
ணச்–ச–நல்–லூர் அரசு ஆண்–கள் 
பமல்–நி–ளைப்–பள்ளி வைோ–
கத்–தில் அளன–வ–ருக்–கும் 

கல்வி இயக்–கம் குறு–வ–ை–ளம–
யத்ளத மோவட்ட ஆட்–சித்– 
த–ளை–வர்  ஆய்வு பசய்–தோர். 
பமலும் 5 வய–திற்கு பமல் 
உள்ை குழந்–ளத–கள் ளமயத்–
ளத–யும் ஆய்வு பசய்–தோர். 

    இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் 
முதன்ளம கல்வி அலு–வ–ைர் 
மோ.இரோ–ம–கி–ருட்–டி–னன், 
ைோல்–குடி மோவட்ட கல்வி 
அலு–வ–ைர் பர.அறி–வ–ழ–கன், 
மண்–ணச்–ச–நல்–லூர் அரசு 
பபண்–கள் பமல்–நி–ளைப்–
பள்ளி தளை–ளம–யோ–சி–ரிளய 
பச.ஆபரோக்–கி–ய–பமரி, மண்–
ணச்–ச–நல்–லூர் வட்–டோட்–சி–
யர் பரணுகோ மற்–றும் மண்–
ணச்–ச–நல்–லூர் பபரூ–ரோட்சி 
பசயல் அலு–வ–ைர்–கள், பள்ளி 
ஆசி–ரி–யர்–கள் உட்–பட பைர் 
கைந்து பகோண்–ட–னர். 

�	மாணவிகளுக்கு திருச்சி மாவட்ட ஆடசியர் அறிவுரை

 � திருச்சி மாவட்டம், மண்ணச்்சநல்லூர் அரசு பெண்கள் மமல்நிலைபெள்ளியில் அட்டல் 
ஆயவ்கதலதை மா்ணவி்களின் ெயன்ொடடிற்கா்க மாவட்ட ஆடசிததைலைவர் கு.இரா்சாமணி திறந்து 
லவதது ொர்லவயிட்டார். உ்டன் முதைன்லம ்கல்வி அலுவைர் மா.இராமகிருடடி்ணன், இைால்குடி 
மாவட்ட ்கல்வி அலுவைர் பர.அறிவழ்கன், ெள்ளி தைலைலமயாசிரிலய ப்ச.ஆமராக்கியமமரி, 
வட்டாடசியர் மரணு்கா உடெ்ட ெைர் ்கைந்து ப்காண்டனர்.  

கூட்்டணி கைட்சிகைள் விரும்பினோல் பிரதைராகைத் தயார

னபவ பதோடங்–கி–விட்–டன.
மிப�ோ–ரம் தவிர ஏளனய 

மோநி–ைங்–க–ளில் போஜக ஆட்சி 
நளட–பபற்று வரு–வ–தோல், 
அக்–கட்–சிளய வீழ்த்த மகோ 
கூட்–ட–ணிளய அளமக்க 
கோங்–கி–ரஸ் முயன்று வரு–
கி–றது. மோயோ–வ–தி–யின் பகு–
ஜன் சமோஜ் கட்–சி–ளய–யும் 
கூட்–ட–ணி–யில் இளணக்க 
பல்–பவறு நட–வ–டிக்–ளக–கள் 
பமற்–பகோள்–ைப்–பட்–ட–தோ–கத் 
பதரி–கி–றது.

இந்த நிளை–யில், ரோஜஸ்–
தோன் மற்–றும் மத்–தி–யப் பிர–
பதச சட்–டப் பபர–ளவத் 
பதர்–தல்–க–ளில் எந்–தக் கட்–சி–

யு–ட–னும் கூட்–ட–ணி–யில்ளை 
என்று பதரி–வித்த மோயோ–வதி, 
தனித்–துப் பபோட்–டி–யி–டப் 
பபோவ–தோக அறி–வித்–தோர்.

இது கோங்–கி–ர–ஸின் அர–சி–
யல் உத்–திக்கு பின்–ன–ளடளவ 
ஏற்–ப–டுத்–தும் வித–மோக அளமந்–
தது. இந்–நி–ளை–யில், தில்–லி–யில் 
பவள்–ளிக்–கி–ழளம நளட–பபற்ற 
தனி–யோர் நிகழ்ச்–சி–பயோன்–றில் 
பங்–பகற்ற ரோகுல் கோந்தி 
இது–பதோ–டர்–போக எழுப்–பப்–
பட்ட பகள்–விக்கு பதி–ை–ளித்து 
பபசி–ய–தோ–வது:-

ஆளுங்–கட்–சிளய வீழ்த்த 
பபரும்–போ–ைோன எதிர்க்–கட்–சி–
கள் ஓர–ணி–யோ–கத் திரள்–வது 
என்–பது கடந்த கோைங்–க–ளி–
லும் நிகழ்ந்–துள்–ைது. அந்த 
வளக–யில் 2019 மக்–க–ை–ளவத் 
பதர்–த–லில் போஜ–க–வுக்கு எதி–
ரோக வலு–வோன கூட்–டணி 
உரு–வோ–கப் பபோகி–றது. 

மோநிை அை–வில் உரு–
வோ–கும் கூட்–டணி என்–பது 
பவறு; மத்–தி–யில் அளம–யும் 
கூட்–டணி என்–பது பவறு. 
இரண்–டுக்–கும் வித்–தி–யோ–சம் 
உள்–ைது.

மோயோ–வதி தற்–பபோது 

எடுத்–தி–ருக்–கும் முடிவு மோநிை 
அை–வி–ைோ–னது. மக்–க–ை–ளவத் 
பதர்–த–லுக்கு கோங்–கி–ர–சு–டன் 
இளணந்து போஜ–களவ அவர் 
எதிர்ப்–போர் என்ற நம்–பிக்ளக 
உள்–ைது. அளத உறு–திப்–ப–டுத்–தும் 
வளக–யில் சிை கருத்–து–க–ளை–
யும் அவர் பதரி–வித்–துள்–ைோர்.

அபத–பவ–ளை–யில், அவர் 
மத்–தி–யப் பிர–பதச சட்–டப் 
பபர–ளவத் பதர்–த–லில் தனித்–
துப் பபோட்–டி–யி–டு–வ–தோக 
அறி–வித்–தது கோங்–கி–ரளச எந்த 
விதத்–தி–லும் போதிக்–கோது; அது, 
எங்–க–ைது பவற்றி வோய்ப்–பி–லும் 
எதி–பரோ–லிக்–கோது.

மக்–க–ை–ளவத் பதர்–த–ளைப் 
பபோறுத்–த–வளர கூட்–ட–ணிக் 
கட்–சி–கள் விரும்–பி–னோல் பிர–த–
மர் பத–விளய ஏற்–கத் தயோர். 
ஆனோல், அதற்கு முன்–ன–தோக 
இரண்டு விஷ–யங்–கள் நிகழ 
பவண்–டும். வலு–வோன கூட்–
டணி அளம–வது ஒன்று; 
போஜ–களவ வீழ்த்–து–வது மற்–
பறோன்று. அளவ இரண்–டும் 
பவற்–றி–க–ர–மோக நடக்–கும்–பட்–
சத்–தில் பிர–த–மர் பதவி குறித்து 
ஆபைோ–சிக்–கப்–ப–டும் என்–றோர் 
ரோகுல் கோந்தி.

�	காங்கிைஸ் தரைவர் ைாகுல் கருத்து

இந்த வார ராசி பலன்  (7:10:2018 மு்தல் 13:10:2018 வரர)

ஆண்டவனி்டம், வலிமை கேடக்டன்! ேஷ்டஙேமை 
கேொடுத்ொர்!! ஆனொல் நொன் க�ொரொடிகனன், கெயிதக்ன் என்று 
திமிகரொடு ்ன்ன்டகேக்ொடு க�ொல்லும் கைஷ ரொசி அன்�ர்ேகை!

ரொசிநொ்ன் க�வவொய் 10-ல், குரு 8-ல் நிற�்ொல் 
கவமைச்சுமை, அசிடிடடி க்ொந்ரவு, தூகேமின்மை வநது 

க�ல்லும். க�ொதது பிரச்சிமனககு சுமூே தீர்வு ேொண�து நல்ைது.  வீடம்ட விரிவுப�டுததி 
ேடடுவீர்ேள். ைேனுககு கவறறு ைொநிைததில் கவமை அமையும். ேல்்ொண மு்றசிேள் 
�லி்ைொகும். சுகரன் 7-ல் நிற�்ொல் உஙேமை ் ்ொர்த்ைொே க�� மவப�ொர். 
உஙேளின் அனு�வ அறிமவ கவளிப�டுத் நல்ை �ந்ர்ப�ஙேளும் அமையும். பு்ன் 
7-ல் நிற�்ொல் புதி் மு்றசிேள் ் ொவும் கவறறி்ம்டயும். �ணவரவு அதிேரிககும். 
குடும்�ததில் ேைேைப�ொன சூழல் உருவொகும். புதி்வர்ேள் நண�ர்ேைொவொர்ேள். 
அரசி்ல்வொதிேகை! ்மைமைககு கநருகேைொவீர்ேள். ேன்னிப க�ணேகை! வருஙேொை 
திட்டததில் ஒன்று நிமைகவறும். வி்ொ�ொரததில் ேடினைொே உமழதது ைொ�ம் க�றுவீர்ேள். 
புது ஒப�ந்ஙேள் க்டி வரும். உதக்ொேததில் சூழ்ச்சிேமை ்ொணடி முன்கனறுவீர்ேள். 
விடடுக கேொடுககும் ைனப�ொன்மை்ொல் கவறறி க�றும் வொரமிது.....

�ரிேொரம்: ஞொயிறறுககிழமை அன்று சிவனுககு வில்வ அர்ச்�மன க�ய்வ்ொல் 
பிணிேள் நீஙகும். ேொரி் ் ம்ட, எதிர்பபுேள் அேலும். உமழபபுககு ஏறை ஊதி்ம் 
கிம்டககும்.

இமைவனி்டம் அன்பு கேடக்டன்! வம்�ர்ேமை கேொடுத்ொர். 
அனு�ரிதது க�ன்று வம்�ர்ேளின் அன்ம�யும் க�றகைன். 
துணிச்�ல் மிகே சிம்ை ரொசி அன்�ர்ேகை!

 க�வவொய் 6-ல் நிற�்ொல் தூகேம் குமையும். 
�கேொ்ரர்ேளு்டன் �ணம்ட வரும். வழககில் அைடசி்ம் 
கவண்டொம். பு்ன் 3-ல் அைர்நதிருப�்ொல் வழககில் கவறறி 

உணடு. க�ொந்-�ந்ஙேளின் அன்புத க்ொல்மை குமையும். �ொல்் நண�ர்ேள் 
க்டி வருவொர்ேள். சுகரன் க�ொந் வீடடில் அைர்நதிருப�்ொல் உஙேளுககும் க�ொந் 
வீடு வொஙகும் க்ொேதம் ்ருவொர். வஙகிக ே்டன் கிம்டககும். ைேளுககு நல்ை வரன் 
அமையும். ைேனுககு க�ரி் நிறுவனததில் அதிே �ம்�ைதது்டன் கூடி் புது கவமை 
கிம்டககும். டி.வி., பிரிடஜ் க�ொன்ை �ொ்னஙேள் வொஙகுவீர்ேள். ரொகு �ேவொன் வலுவொே 
அைர்நதிருப�்ொல் திடீர் க்ொேம் உண்டொகும். சு� நிேழ்ச்சிேளில் மு்ல் ைரி்ொம் 
கிம்டககும். உைவினர்ேள் உஙேமை �றறி க�ருமை்ொே க�சுவொர்ேள். கேொயில் 
விழொகேமை முன்னின்று ந்டததுவீர்ேள். அரசி்ல்வொதிேகை! எதிர்ேடசிகேொரர்ேள் 
உ்வுவொர்ேள். ேன்னிப க�ணேகை! கூ்டொ �ழகே வழகேஙேளிலிருநது விடு�டுவீர்ேள். 
வி்ொ�ொரததில் �ொககிேள் வசூைொகும். �மழ் வொடிகமே்ொைர்ேள் க்டி வருவொர்ேள். 
உதக்ொேததில் கைைதிேொரி ைதிப�ொர். அதிே �ம்�ைதது்டன் புது வொய்பபுேள் க்டி 
வரும். உஙேளின் திைமைேள் கவளிப�டும். புேழ், ேவுரவம் உ்ரும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: ஞொயிைன்று விர்ம் இருநது முருேமன வணஙகி வர ேொரி் 
்ம்டேள் நீஙகும்.

எந்கவொரு வி�்ததின் உணமை்ொன ஆழதம் 
மிேச்�ரி்ொே ேணககிடடுக கேொண்டொல் கவறறி நிச்�்ைொகும். 
ேணககு க�ொடடு வொழ்வதில் ேன ேச்சி்ைொ  வொழும் ் னுசு 
ரொசி அன்�ர்ேகை! 

8-ல் ரொகு ைமைநதிருப�்ொல் இ்ைொேப க�சி �ொதிபபீர்ேள். கேட்ட இ்டததில் 
�ணம் கிம்டககும். ைனதிறகு பிடித்வர்ேமை �நதிபபீர்ேள்.  4-ந க்தி மு்ல் குரு 
12-ல் நிற�்ொல் முககி்ைொன கவமைேமை ைறைவர்ேமை நம்பி ஒப�ம்டகேொைல் 
நீஙேகை கநரில் க�ன்று முடிப�து நல்ைது. 11-ல் நிறகும் பு்ன், சுககிரனொல் 
உ்டல்நிமை சீரொகும். முககி் பிர�ைஙேமை �நதிபபீர்ேள். புணணி் ஸ்ைஙேள் 
க�ன்று வருவீர்ேள். �கேொ்ர, �கேொ்ரிேைொல் இருநது வந் குழப�ஙேள் நீஙகும். 
கவளிவட்டொர க்ொ்டர்பு அதிேரிககும். சுகரனும் 11-ல் நிற�்ொல் திடீர் முடிவுேள் எடுகே 
கவண்டொம். வொேனதம் ் ம்ட க�ய்்ப�ட்ட �குதியில் நிறுததிவிடடு அ�ரொ்ம் ேட்ட 
கவண்டொம். மி்ைொன கவேம் க�ொதும். ேன்னிப க�ணேகை! ேல்்ொண க�ச்சு வொர்தம் 
கவறறி்ம்டயும். வி்ொ�ொரததில் வொடிகமே்ொைர்ேளின் ர�மனககேறை க�ொருடேமை 
கேொள்மு்ல் க�ய்து ைொ�தம் க�ருககுவீர்ேள். உதக்ொேததில் உஙேள் மே ஓஙகும். 
க்ஙகி கி்டந் கவமைேமை விமரநது முடிபபீர்ேள். ேமைததுமையினர்ேகை! �ரிசு, 
�ொரொடடு க�றுவீர்ேள். நீண்ட நொள் ஆம�ேள் அமனததும் நிமைகவறும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: க�வவொ்ன்று விர்ம் இருநது முருேமன வணஙே எல்ைொ 
பிரச்சிமனேளும் தீரும். நன்மை ஏற�டும்.

கூட்டல், ேழித்ல், க�ருகேல், வகுத்ல் இந நொன்கு 
்ததுவதம் விழிபபு்டன் �்ன்�டுததினொல் வொழ்கமேயில் 
துன்�தம் எட்டொகேனி்ொேகவ மவதது கேொள்ைைொம். 
�ொ்ொரணைொே க்ொல்விக் கவறறியின் மு்ல் �கேைொே 
ைொறறும் ைேர ரொசி அன்�ர்ேகை! 

4-ந க்தி மு்ல் குரு 11-ல் அைர்வ்ொல் பிரச்சிமனேமை �ைொளிககும் 
�கதி கிம்டககும். பிர�ைஙேமை �நதிபபீர்ேள். இழு�றி்ொன �ணிேள் முடிவுககு 
வரும். உ்டன்பிைந்வர்ேைொல் ைகிழ்ச்சி நிைவும். ஆனொல் க�வவொய், கேது 1-ல் 
இருப�து ைமனவியின் உ்டல்நிமை �ொதிககும். க�ொதது விவேொரஙேமை நி்ொனைொே 
மே்ொளுஙேள். அரசு ேொரி்ஙேளில் அனுகூைைொன நிமை ேொணப�டும். அ்ல்நொடடில் 
இருப�வர்ேைொல் உ்வியுணடு. பு்ன் உஙேள் ரொசிம்ப �ொர்தது கேொணடிருப�்ொல் 
அடிைனசில் இருந் க�ொரொட்டம் நீஙகும். அைடசி்ப க�ொககு ைொறும். ேவுரவப �்வியில் 
இருப�வர்ேள் அறிமுேைொவொர்ேள். அரசி்ல்வொதிேகை! ேடசியில் கைல்ைட்டததில் 
ைதிகேப�டுவீர்ேள். ேன்னிப க�ணேகை! க�றகைொர் உஙேளின் உணர்வுேமை புரிநது 
கேொள்வொர்ேள். வி்ொ�ொரததில் �றறு வரவு சுைொர் ் ொன். உதக்ொேததில் உ்ரதிேொரி 
சிை �ை்ஙேளில் உஙேமை ேடிநது க�சினொலும் அன்�ொே ந்டநது கேொள்வொர். வீண 
வ்நதிேள் வரககூடும். ஒருசிை கவறறிேமை �நதிககும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: திஙேைன்று அருகிலிருககும் அம்ைன் ஆை்ததிறகு க�ன்று 
�ொைபிகஷேம் க�ய்து வணஙகி வர நன்மைேள் ஏற�டும்.

எஙகே ஊகேமும் அ்ன் �ைனொன வி்டொமு்றசியும் 
இருககிைக்ொ, அஙகே க�ல்வம், அதிர்ஷ்டம் வழி கேடடுககேொணடு 
வரும். உஙேமை மு்லில் நம்பி முதது எடுகே ஆம� கேொள்ளும் 
கும்� ரொசி அன்�ர்ேகை! 

சுகரன் �ொ்ேைொே இருப�்ொல் ஓரைவு �ணம் வரும். 
க�றகைொர் உ்வுவர். பூர்வீே க�ொதது பிரச்சிமனயில் சிககிக கேொள்ைொதீர்ேள். 
ைேனுககு நல்ை ைணபக�ண அமை் வொய்பபிருககிைது. 8-ல் சூரி்ன் நிற�்ொல் சிைர் 
உஙேள் மீது வீண�ழி சுைர்ததுவொர்ேள். அரசி்ல்வொதிேள் ் ொமரயும் விைர்சிதது க�� 
கவண்டொம். முககி் முடிவுேமை ேவனைொே மே்ொை �ொருஙேள். கேது, க�வவொய் 
12-ல் ைமைநதிருப�்ொல் நண�ர்ேள், உைவினர்ேளு்டன் உரிமையில் வரம்பு மீறி 
க�� கவண்டொம். ் ொருகேொேவும் ெொமீன், கேரணடி மேக்ழுததி்ட கவண்டொம். ேன்னிப 
க�ணேகை! க்ைல், முேப�ரு நீஙகும். புது கவமை கிம்டககும். அரசி்ல்வொதிேகை! 
�ேொகேள் ைததியில் உஙேள் ேருததுேளுககு ஆ்ரவு க�ருகும். வி்ொ�ொரததில் �நம் 
நிைவரதம் அறிநது மு்லீடு க�ய்யுஙேள். உதக்ொேததில் மூத் அதிேொரிேமை �றறி 
குமை கூைொதீர்ேள். �ே ஊழி்ர்ேமை அரவமணதது க�ொஙேள். உஙேமை சிைர் 
விைர்சிதது க�சி  கேொணடு்ொன் இருப�ொர்ேள். அம்யும் ்ொணடி முன்கனறுவீர்ேள். 
க்ொ்டர் மு்றசி்ொல் �ொதிககும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: தினமும் ரொை நொைம் கெபிதது வருவ்ன் மூைம் எதிர்ைமை 
எணணஙேள் ைமையும்.

ைகிழ்ச்சி்ொன ைனநிமை வரும்க�ொது அதிர்ஷ்டததின் 
ே்வு திைநது கேொள்கிைது. ஒளிம் கநொககி க�ன்ைொல் நிழல் 
நம் பின்னொல் ் ொனொே பின்க்ொ்டர்நது வரும். முன்னொல் 
க�ல்லுஙேள் அமனவமரயும் முநதி க�ல்ை ஆம� கேொள்ளும் 
மீன ரொசி அன்�ர்ேகை! 

 சுகரன் 8-ல் வலுவொே அைர்நதிருப�்ொல் ைகனொ �ைம் அதிேரிககும். இஙகி்ைொே, 
இ்ைொே க�சி �ை ேொரி்ஙேமை �ொதிபபீர்ேள். பூர்வீே க�ொதம் சீர் க�ய்வீர்ேள். புது 
வொேனம் வொஙகுவீர்ேள். ேல்்ொணம் கூடி வரும். �மழ் க�ொந், �ந்ஙேள் க்டி 
வருவொர்ேள். பு்னும் 8-ல் நிற�்ொல் ைமனவி வழியில் க�ைவுேள், அமைச்�ல் 
வநது நீஙகும். உஙேைொல் வைர்ச்சி்ம்டந் சிைமர இபக�ொழுது �நதிகே கநரிடும். 
க�வவொய், கேது �ொ்ேைொே இருப�்ொல் �மழ் நண�ர்ேமை �நதிதது ைகிழ்வீர்ேள். 
எதிர்�ொர்த் இ்டததிலிருநது ் கே �ை்ததில் உ்வி கிம்டககும். 4-ந க்தி மு்ல் குரு 
9-ல் நுமழவ்ொல் பிள்மைேைொல் பிரச்சிமன, நிம்ைதியின்மை, க்டன்ஷன் வநது 
க�ொகும். ேர்பபிணி க�ணேள் ேவனமு்டன் க�்ல்�்ட �ொருஙேள். வழககில் நி்ொனம் 
அவசி்ம். அரசி்ல்வொதிேகை! விைர்�னஙேமை ் விர்ப�து நல்ைது. ேன்னிப 
க�ணேகை! வருஙேொை திட்டததில் ஒன்று நிமைகவறும். வி்ொ�ொரததில் இருநது 
வந் க�ொரொட்ட நிமை ைொறும். நவீன வ�திேமை புகுததி வொடிகமே்ொைர்ேமை 
ேவருவீர்ேள். உதக்ொேததில் புது க�ொறுபபுேள் க்டி வரும். உஙேளின் �ம்�ைம் 
உ்ரும். கவறறிப �ொம்யில் �்ணிககும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: வி்ொழககிழமை்ன்று அருகிலிருககும் சிவன் ஆை்ததிறகு க�ன்று 
வைம் வருவ்ன் மூைம் சு�நிேழ்ச்சிேள் ந்டககும்.

ம்ரி்ம் கேடக்டன்! ஆ�ததுகேமை கேொடுத்ொர்!! 
�நதிதது மீணக்டன், ம்ரி்ம் க�றகைன். ேழுவுை மீனிலும் 
நழுவும் குணம் கேொணடு �ொதிககும் ேன்னி ரொசி அன்�ர்ேகை! 
உஙேள் ரொசிநொ்ன் பு்ன் 2-ம் வீடடில் நிற�்ொல் உஙேளின் 
நிர்வொேத திைன் அதிேரிககும். க்டன்ஷன் குமையும். வர 
கவணடி் �ணம் மேககு வரும். �ைக்ொஜி்ைொே க்ொசிபபீர்ேள். 

கவமை கிம்டககும். குடும்�ததில் நிம்ைதி உணடு. பிள்மைேளி்டம் குவிநது கி்டககும் 
திைமைேமை இனம் ேண்டறிநது வைர்பபீர்ேள். கநருஙகி் நண�ர்ேள், உைவினர்ேள் 
உ்வுவொர்ேள். பூர்வீே க�ொதது பிரச்சிமன முடிவுககு வரும். சூரி்ன் �ொ்ேைொன 
வீடுேளில் அடுத் வொரம் க�ல்வ்ொல் �ணவரவு அதிேரிககும். அர�ொஙேத்ொலும், 
அதிேொர �்வியில் இருப�வர்ேைொலும் ஆ்ொ்ம் உணடு. வீடு ைொறுவீர்ேள். வழககுேளில் 
சுமூே தீர்வு கிம்டககும். எதிர்�ொர்த் அ்ல்நொடடு �்ணம் க்டி வரும். ஆனொல் கென்ை 
சூரி்ன் க்ொ்டர்வ்ொல் ் ொருகேொேவும் ெொமீன் கேரணடி மேக்ழுததி்ட கவண்டொம். 
அரசி்ல்வொதிேகை! கைலி்டததிறகு சிை ஆகைொ�மனேள் வழஙகுவீர்ேள். ேன்னி  
க�ணேகை! க�றகைொரின் �ொ�ைமழயில் நமனவீர்ேள். வி்ொ�ொரததில் ைமைமுே 
எதிர்பபுேமையும் ்ொணடி ைொ�ம் �ம்�ொதிபபீர்ேள். உதக்ொேததில் க�ொறுபபுேள் கூடும். 
�ே ஊழி்ர்ேளின் க�ொந் விஷ்ஙேளில் ் மையி்ட கவண்டொம். புது வொய்பபுேள் 
வரும். திடீர் என நல்ை நல்ை திருப�ஙேள் நிமைந் ேொணப�டும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: பு்ன்கிழமை அன்று ஸரீஐ்ப�மன வணஙகி வர ்்டஙேல்ேள் அேலும்.

இமைவனி்டம் அறிவு கேடக்டன்! பிரச்சிமனேமை 
கேொடுத்ொர்!! �ைொளிதக்ன் அறிவு க�றகைன். என்று 
க�ொல்லும் ரிஷ� ரொசி அன்�ர்ேகை! 

சூரி்ன் 5-ல் அைர்வ்ொல் கேொ�்ொ�ம் குமையும். 
�ொதுர்்ைொே க�சுவீர்ேள். ் ம்ட�ட்ட அரசு கவமைேள் உ்டகன முடியும். கவளிநொடு 
க�ல்ை வி�ொ கிம்டககும். க�வவொயும், கேதுவும், குருவும், வலுவொே அைர்வ்ொல் 
க்ொட்ட ேொரி்ம் துைஙகும். எதிர்�ொரொ் கவறறி கிடடும். �ணவரவு அதிேரிககும். க�ரி் 
�்விககு க்ர்நக்டுகேப�டுவீர்ேள். ேணவன்-ைமனவிககுள் கநருகேம் உண்டொகும். 
�கேொ்ர வமேயில் நன்மை உணடு. வஙகியில் அ்டைொனைொே மவததிருந் வீடடு 
�ததிரதம் மீடபீர்ேள். ரொசிநொ்ன் சுகரன் 6-கை நிற�்ொல் புது க்ம்பு பிைககும். ஓரைவு 
�ணவரவு உணடு. வீடடில் கூடு்ைொே ஒரு ்ைம் ேட்ட திட்டம் தீடடூவீர்ேள். �மை்ைமை 
�ொ்னஙேமை ைொறறுவீர்ேள். அரசி்ல்வொதிேகை! ்மைமையின் ஆமணம் மீறி 
்னி ஆவர்த்னம் கவண்டொம். ேன்னிப க�ணேகை! ் ம்டப�ட்ட உ்ர்ேல்விம் 
க்ொ்டர்வீர்ேள். வி்ொ�ொரததில் �மழ் �ரககுேள் விறறுத தீரும். ேணி�ைொே ைொ�ம் 
உ்ரும். உதக்ொேததில் ஓடி ஓடி உமழததும் அஙகீேொரம் கிம்டகேவில்மைக் என்று 
அலுதது கேொள்ைொதீர்ேள். �ே ஊழி்ர்ேள் உ்வுவொர்ேள். �மழ் நிறுவனஙேளில் 
இருநது புதி் வொய்பபுேள் வரும். �கிபபு ் ன்மை்ொல் நிம்ைதி க�றும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: கவள்ளிககிழமை்ன்று விநொ்ே க�ருைொமன க்ஙேொய் உம்டதது 
தீ�ம் ஏறறி வணஙகி வர வீண அமைச்�ல் குமையும். ேொரி் ் ம்ட நீஙகும். ேல்வி 
அறிவு அதிேரிககும்.

“வொழ்கமேம் புரிநது கேொள்ை முடி்ொது. புரி் மவகேவும் 
முடி்ொது. எது ந்டந்ொலும் ஏறறுககேொணடு, முன்கனறுவது 
்ொன் வொழ்கமே” எனறு அமனவருககும் எடுததுக ேொட்டொய் 
இருககும் துைொம் ரொசி அன்�ர்ேகை! 

பு்ன், சுககிரன், குரு வலுவொே நிற�்ொல் �வொைொன 
ேொரி்ஙேமையும் க�ய்து முடிபபீர்ேள். எதிர்�ொர்த் �ணம் வரும். குடும்�ததில் ஒறறுமை 
பிைககும். குழநம் �ொககி்ம் கிம்டககும். பிள்மைேள் குடும்� சூழ்நிமை அறிநது 
க�்ல்�டுவொர்ேள். உைவினர்ேள் உ்வுவொர்ேள். புது கவமை அமையும். �ொல்் 
நண�ர்ேமை �நதிதது ைகிழ்வீர்ேள். 4-ம் க்தி மு்ல் குரு வலுவொே இருப�்ொல் 
வஙகிக ே்டன் உ்வி கிம்டககும். �கேொ்ரிககு ் ள்ளிப க�ொன திருைணம் முடியும். 
பூர்வீே க�ொதது மேககு வரும். வழககு �ொ்ேைொகும். ஆனொல் ரொசிநொ்ன் சுகரன் 1-ல் 
நிற�்ொல் அ்ல்நொடு க�ல்லும் வொய்பபு வரும். �்ணஙேள் அதிேரிககும். வொேனம் 
அவவபக�ொது �ழு்ொகி �ரி்ொகும். மின்�ொ்னஙேமை ேவனைொேக மே்ொளுஙேள். 
அரசி்ல்வொதிேகை! கைலி்டதம் �மேதது கேொள்ைொதீர்ேள். ேன்னிப க�ணேகை! 
நீண்ட நொள் ேனவு நனவொகும். புது  க்ொழில் க்ொ்டஙகும் மு்றசி கவறறி அம்டயும். 
�மழ் �ொககிேமை வசூலிப�தில் தீவிரம் ேொடடுவீர்ேள். உததிக்ொேததில் கைைதிேொரிேள் 
உஙேள் கேொரிகமேம் ஏற�ர். க�ரி் வொய்பபுகேொே ேொததிருகேொைொல் கிம்டககின்ை 
வொய்பம� �்ன்�டுததி கேொள்ைப �ொருஙேள். நல்ை முடிவுேள் எடுதது கவறறி 
வொமே சூடும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: கவள்ளிககிழமை அன்று க�ருைொமை வணஙே வொழ்வு வைம் க�றும்.

இமைவனி்டம் கேட்டது ஒன்று! கிம்டத்து ஒன்று!! 
கிம்டத்ம் மவதது கேட்டம் க�றகைன். புததியிகை 
புதுமை புேடடும் மிதுன ரொசி அன்�ர்ேகை! 

ைன்னிககும் குணம் கேொண்டவர்ேகை! அகக்டொ�ர் 
4-ம் க்திககு பின் ரொசிககு 5-ல் உடேொர்நது கேொணடு 

விைகுவ்ொல் ் ்ொர்த்ைொன முடிவுேள் எடுபபீர்ேள். ைன இறுகேைொே இருககும். �ை 
கவமைேமையும் முடிகே முடி்ொைல் இழுத்டிப�து்டன், முன்கேொ�தம்யும் ் நது 
கேொணடிருககும். குடும்�ததில் அமைதி பிைககும். பிள்மைேளின் க�ொககில் நல்ை 
ைொறைம் உண்டொகும். சுகரன் க�ொந் வீடடிகைக் நீடிப�்ொல் உருடடி புரடடி நிதி 
நிமைம் �ைொளிபபீர்ேள். திடீர் �்ணஙேள் அதிேரிககும். நண�ர்ேளும் உஙேளி்டம் 
அதிேம் எதிர்�ொர்ப�ொர்ேள். வீடம்ட அழகுப�டுததுவீர்ேள். வீடு, வொேனப �ரொைரிபபு 
க�ைவுேள் வநதுப க�ொகும். ்ொ்ொரு்டன் ேருதது கைொ்ல்ேள் வரும். க�வவொய், கேதுவொல் 
்நம்்ொரு்டன் வீண விவொ்ஙேளும், அவருககு உ்டல்நைககுமைேளும் வரத்ொன் 
க�ய்யும். ஆன்மீேததில் நொட்டம் அதிேரிககும். வொேனதம் ைொறறுவீர்ேள். ேன்னிப 
க�ணேகை! உஙேளின் புது மு்றசிேமை க�றகைொர் ஆ்ரிப�ர். அரசி்ல்வொதிேகை! 
�ேொகேமை �றறி குமைகூை கவண்டொம். வி்ொ�ொரததில் சிை ைொறைஙேள் க�ய்வீர்ேள். 
கவமை்ொடேைொல் இருந் ைமைமுே பிரச்சிமனேள் நீஙகும். உதக்ொேததில் உ்ர்வு 
உணடு. வி.ஐ.பிேைொல் ஆ்ொ்ைம்டயும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: திஙேைன்று விர்ம் இருநது அம்ைமன தீ�ம் ஏறறி வணஙகி வர 
ேொரி் ் ம்டேள் நீஙகும்.

ைனம் ்ைரொைல் மீணடும் மு்றசிககும் க�ொது கவறறிகேனி 
நம் மேககு எட்டமவகேைொம். தீ் �ழகேஙேளில் இருநது 
கவளிக் வரும்க�ொது அதிர்ஷ்டததின் ே்வு நைககு திைநது 
கேொள்கிைது. உமழபபில் ஊதி்ம் குமைந்ொலும் உற�ொேதது்டனும் 
வீரி்தது்டனும் வொழும் விருச்சிே ரொசி அன்�ர்ேகை! சூரி்ன் 

வலுவொே இருப�்ொல் புகரொகேகரஜ், ேமிஷன் மூைம் �ணம் வரும். பூர்வீே க�ொதம் 
புதுபபிபபீர்ேள். நண�ர்ேள் ஒத்ொம�்ொே இருப�ொர்ேள். குரு 1-ல் நிற�்ொல் 
எதிர்�ொர்த் வமேயில் உ்வியுணடு. க�ொந்ம் - �ந்ஙேளிம்டக் ேைேைப�ொே 
க�சி ைகிழ்வீர்ேள். ஆன்மிேததில் ஈடு�ொடு அதிேரிககும். சுகரன் �ொ்ேைொே இருப�்ொல் 
ேணவன்-ைமனவிககுள் அன்க்ொன்்ம் உணடு. ைனகே�பபு நீஙகும். �கேொ்ரிககு 
நல்ை வரன் அமையும். பிள்மைேளின் வருஙேொை திட்டததில் ஒன்று நிமைகவறும். 
நவீன ரே ஆடிக்ொ, வீடிக்ொ �ொ்னஙேள் வொஙகுவீர்ேள். �ழு்ொகி கி்டந் வொேனதம் 
ைொறறுவீர்ேள். கவளியூர் �்ணஙேைொல் புது அனு�வம் உண்டொகும். ைமனவி வழியில் 
ஆ்ொ்ம் உணடு. அரசு ேொரி்ஙேள் இழு�றி்ொகும். அரசி்ல்வொதிேகை! திட்டமிட்ட 
ேொரி்ஙேள் ்ம்ட�டடு முடியும். ேன்னிப க�ணேகை! புதி் மு்றசிேள் �லி்ைொகும். 
வி்ொ�ொரததில் க�ொரொடி ைொ�ம் ஈடடுவீர்ேள். வொடிகமே்ொைர்ேளி்டம் ந்ைொே க�சுஙேள். 
உதக்ொேததில் வீண �ழி வநது க�ல்லும். ்மைமைககு உ்வுவீர்ேள். �ே ேமைஞர்ேள் 
உஙேளி்டம் நடபுைவொடுவொர்ேள். வமைநது  கேொடுகே கவணடி் வொரமிது.

�ரிேொரம்: கவள்ளிககிழமை்ன்று ஸரீேொளி்ம்ைமன வணஙகி வைம் வந்ொல் 
க்ொழிலில் ஏறைம் ஏற�டும்.

இமைவனி்டம் வைைொன வொழ்வு கேடக்டன்! சிநதிககும் 
மூமைம் கேொடுத்ொர். வைைொன வொழ்வு கிம்டத்து. வொழ்வில் 
வைைொனமவேமை க�ரும் ே்டே ரொசி அன்�ர்ேகை!

 6-ல் ைமைநது நிறகும் �னி 5-ல் அைர்நதிருககும் குரு 4-ல் ஆடசிக்ொடு 
சுககிரன் இருப�்ொல் கவமைச்சுமை சுை�ைொே இருககும்.ஆனொல் சுகரன் �ொ்ேைொே 
இருப�்ொல் உஙேளின் நிர்வொேததிைன், ஆளுமைத திைன் அதிேரிககும். க�ரி் 
�்விககு க்ர்நக்டுகேப�டுவீர்ேள். தினநக்ொறும் எதிர்�ொர்தது ஏைொந் க்ொமே 
மேககு வரும். வி.ஐ.பி.ேள் அறிமுேைொவொர்ேள். திருைண க�ச்சு வொர்தம் கூடி 
வரும். ைமனவியின் உணர்வுேளுககு ைதிப�ளிபபீர்ேள். பிள்மைேைொல் ைதிபபு 
கூடும். ரொசிககு 5-ல் குரு நிற�்ொல் �ைக்ொஜி் புததி்ொல் �ொதிபபீர்ேள். வீடம்ட ேடடி 
முடிகே எதிர்�ொர்த் வஙகிக ே்டன் உ்வி கிம்டககும். குடும்�ததில் ைகிழ்ச்சி ் ஙகும். 
பிள்மைேளின் வருஙேொை திட்டததில் ஒன்று நிமைகவறும். �மழ் ே்டமன தீர்கே 
உ்விேள் கிம்டககும். �கேொ்ரர்ேைொல் ஆ்ொ்ம் உணடு. உைவினர்ேள் உஙேமை 
புரிநதுக கேொணடு வலி் வநது க�சுவொர்ேள். நண�ர்ேள் உ்வுவொர்ேள். ேன்னி 
க�ணேகை! சிைரின் ஆம� வொர்தம்ேமை நம்பி ஏைொைொதீர்ேள். அரசி்ல்வொதிேகை! 
கைலி்டதம் �மேதது கேொள்ைொதீர்ேள். வி்ொ�ொரததில் எதிர்�ொரொ் ் ன ைொ�ம் 
உணடு. கவமை்ொடேமை ் டடி கேொடுதது கவமை வொஙகுஙேள். உதக்ொேததில் 
கவமைச்சுமை அதிேரிககும். �மழ் �ம்�ைப பிரச்சிமன தீரும். தி்டைொன நம்பிகமே்ொல் 
கவல்லும் வொரமிது.

�ரிேொரம்: திஙேள், கவள்ளிக கிழமை்ன்று அம்ைமன வழி�டுவது நன்மை ்ரும்.

கைஷம் ரிஷ�ம்

ேன்னி

மிதுனம்

துைொம்

ே்டேம்

விருச்சிேம்சிம்ைம்

்னுசு ைேரம் கும்�ம் மீனம்

மு.கிருஷண கைொேன்
ஸ்ரீேொை ம�ரவி கெொதி்ட நிமை்ம், வி ஆததூர்.

திருச்சி, அக்.7-
மோண–வி–கள் நன்–றோக 

படித்து வோழ்க்–ளக–யில் 
முன்–பனறி சமு–தோ–யத்–திற்–
கும், நோட்–டிற்–கும் பபருளம 
பசர்க்க பவண்–டும் என்று 
திருச்சி மோவட்ட ஆட்–சி–யர் 
அறி–வுளர வழங்–கி–யுள்–ைோர். 

திருச்சி மோவட்–டம், மண்–
ணச்–ச–நல்–லூர் அரசு பபண்–
கள் பமல்–நி–ளைப்–பள்–ளி–யில் 
அட்–டல் ஆய்–வ–கத்ளத மோண–
வி–க–ளின் பயன்–போட்–டிற்–கோக 
மோவட்ட ஆட்–சித்–த–ளை–வர் 
கு.இரோ–சோ–மணி திறந்து 
ளவத்–தோர். பின்–னர் அவர் 
பதரி–வித்–த–தோ–வது:-

6-ம் வகுப்பு முதல் 12-ம் 
வகுப்பு வளர பயி–லும் மோணவ, 
மோண–வி–கள் பயன்–ப–டுத்–தக் 
கூடிய வளக–யில் இந்த ஆய்–வ–
கம் அளமக்–கப்–பட்–டுள்–ைது. 
இந்த ஆய்–வ–கத்–தின் பநோக்–கம் 
மோண–வர்–க–ளின் அறி–வி–யல் 
ஆர்–வத்–ளத–யும், பளடப்–
போற்–ற–ளை–யும், திற–ளம–க–
ளை–யும் ஊக்–கு–விப்–ப–தற்கு 
பய–னுள்–ை–தோக இருக்–கும். 
கடந்த ஆண்டு மோவட்–டத்–தில் 
மோண–வர்–க–ளின் அறி–வி–யல் 
ஆய்–வக கண்–கோட்சி நளட–
பபற்–றது. இதில் ஒவ்–பவோரு 
மோண–வர்–க–ளின் அறி–வி–யல் 
திறளம பவளிக்–பகோண்டு 
வரப்–பட்–டது. மோண–வர்–
கள் ஆரோய்ச்சி பசய்–ய–வும், 
சோத–ளன–கள் பசய்–ய–வும் 
இந்த அறி–வி–யல் ஆய்–வ–கம் 
பய–னுள்–ை–தோக இருக்–கும். 

     கடந்த கோைங்–க–ளில் 
பள்–ளி–க–ளில் பசயல்–முளற 
விைக்–கம் குளற–வோக இருந்–தது. 
ஆனோல் தற்–பபோ–ழுது இந்த 
நிளை–மோறி மோண–வர்–கள் 
பநர–டி–யோக பசயல்–முளற 
விைக்–கத்ளத பசய்து போர்க்–கும் 
வளக–யில் இந்த ஆய்–வ–கம் 
அளமக்–கப்–பட்–டுள்–ைது. 

இளண–ய–த–ைங்–களை 

புது–ப்டல்லி, அக்.7-
எதிர்–வ–ரும் மக்–க–ை–ளவத் 

பதர்–த–லில் கோங்–கி–ரஸ் தளை–
ளம–யி–ைோன கூட்–டணி பவற்றி 
பபற்று, பதோழளம கட்–சி–கள் 
விரும்–பும்–பட்–சத்–தில் பிர–த–மர் 
பத–விளய தோம் ஏற்–கத் தயோர் 
என்று கோங்–கி–ரஸ் தளை–வர் 
ரோகுல் கோந்தி பதரி–வித்–துள்–
ைோர்.

மத்–தி–யப் பிர–பதச சட்–
டப் பபர–ளவத் பதர்–த–ளைப் 
பபோறுத்–த–வளர மோயோ–வ–தி–
யின் பகு–ஜன் சமோஜ் கட்சி 
தனித்து பபோட்–டி–யி–டு–வ–தோக 
அறி–வித்–தி–ருப்–பது கோங்–கி–ர–
ஸின் பவற்றி வோய்ப்–புக்கு 
எந்த போதிப்–பும் ஏற்–ப–டோது 
என்–றும் அவர் கூறி–யுள்–ைோர்.

ரோஜஸ்–தோன், மத்–தி–யப் பிர–
பத–சம், சத்–தீஸ்–கர், மிப�ோ–ரம் 
உள்–ளிட்ட மோநிை சட்–டப் 
பபர–ளவ–க–ளின் பத–விக் கோைம் 
விளர–வில் நிளற–வ–ளடய 
உள்–ை–தோல், அங்கு அடுத்த 
சிை மோதங்–க–ளில் பதர்–தல் 
நடத்–தத் திட்–ட–மி–டப்–பட்–டுள்–
ைது. அதற்–கோன பததி–களை 
பதர்–தல் ஆளண–யம் இன்–னும் 
அறி–விக்–க–வில்ளை என்–றோ–லும், 
அர–சி–யல் கட்–சி–கள் பிர–சோர 
நட–வ–டிக்–ளக–களை ஏற்–பக–

க�ன்மனயில் நொமை ந்டககிைது
வனே உயிரினே வார நி்ைவு விழா

நாளை (8-ந்தேதி) மாளை 
4.30 மணிக்கு நளை–பெ–று–கி–றது. 

இவ்–வி–ழா–விற்கு ஊரக 
பதோழில்–துளற அளமச்–சர் 
ொ.பென்–ஜ–மின், மீன்–வ–ைம், 
ெணி–யா–ைர் மற்–றும் நிர்–வாக 
சீர்–தி–ருத்–தேத்–துளற அளமச்–சர் 
டி.பஜயக்–கு–மார், வனத்–துளற 
அளமச்–சர் திண்–டுக்–கல் சி.சீனி–
வா–சன் ஆகி–்யார் ெங்–் கற்று 
மாநிை அை–வி–ைான ் ொட்–டி–க–
ளில் பவற்றி பெற்ற மாணவ, 

மாண–வி–க–ளுக்கு ெரிசு வழங்கி 
்ெரு–ளர–யாற்–று–கின்–ற–னர்.  

நாைா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–
னர்–கள் மர–க–தேம் கும–ர–்வல், 
ைாக்–ைர் பஜ.பஜய–வர்–தேன், என்.
ராமச்–சந–தி–ரன், முன்–னாள் 
நாைா–ளு–மன்ற உறுப்–பி–னர் 
சிட்–ை–ொக்–கம் ச.ரா்ஜந–தி–ரன், 
முன்–னாள் சட்–ை–மன்ற உறுப்–
பி–னர் பி.கந–தேன், காஞ்–சி–பு–ரம் 
மாவட்ை கூட்–டு–றவு ஒன்–றிய 
துளணத்–தே–ளை–வர் திருக்–க–ழுக்–

�	அரமச்்சர்கள் பங்்கற்பு குன்–றம் எஸ்.ஆறு–மு–கம் 
ஆகி–்யார் வாழ்த்–துளர 
வழங்–கு–கின்–ற–னர்.  

இநதே விழா–வுக்கு சுற்–
றுச்–சூ–ழல் மற்–றும் வனத்–
துளற முதேன்ளம பசய–ைா–
ைர் ஷம்பு கல்–் ைா–லி–கர் 
தேளைளம வகிக்–கி–றார். 
முன்–ன–தோக முதேன்ளம 
தேளைளம வன ொது–கா–வ–ைர் 
ஹ.மல்–்ை–சப்ொ வர–் வற்று 
்ெசு–கி–றார். தேளைளம வன 
உயி–ரின காப்–ொ–ைர் தே.பு.
ரகு–நாத் நன்றி கூறு–கி–றார். 

ப்சன்லன, அக். 7-
பசன்–ளன–யில் நாளை 

நளை–பெ–றும் வன உயி–ரின 
வார நிளறவு விழா–வில்  
அளமச்–சர்–கள் ெங்–்கற்–
கி–றார்–கள். 

தேமிழ்–நாடு வனத்–து–ளற–
யின் சார்–ொக மாநிை அை–
வி–ைான வன உயி–ரின வார 
நிளறவு விழா பசன்ளன 
நன்–மங்–க–ைத்–தில் உள்ை 
தேமிழ்–நாடு உயிர்ப்–ென்ளம 
ொது–காப்பு மற்–றும் ெசு–ளம–
யாக்–கல் திட்ை அலு–வ–ை–கத்–தில்  
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சசிகலா குடும்பத்தை மீண்டும கழகததில் 
சசர்ப்பது என்ற ச்பச்சுகசக இடமில்்ல

சென்னை, அக் 7-
சசி–கலா குடும்–பத்தை 

மீண்–டும் கழ–கத–தில்  சசர்ப்–பது 
என்ற சபச்–சுகசக இட–மில்்ல 
எனறு அ்ைச்–சர் டி.ஜெயக–
கு–ைார்  திட்–ட–வட்–ட–ைாக 
கூறி–னார். 

வட –ஜசன –்ன–யில் 
மீன–வ–ளத–து்்ற அ்ைச்–சர் 
டி.ஜெயக–கு–ைார் சேற்று 
ஜசய்–தி–யா–ளர்–க–ளுககு சபட்டி 
அளித–தைார். அப்–சபாது அவர் 
கூறி–ய–தைா–வது:

ஆளு–ேர் என–ப–வர் ைாநி–
லத–தின நிர்–வாக தை்ல–வர். 
அநதை அடிப்–ப–் ட–யில் முதை–ல–
்ைச்–சர் அவ்–வப்–சபாது 
ைாநி–லத–தில் ே்ட–ஜபற்று 
வரும் பணி–கள், சூழ்–நி–் ல–கள் 
குறிதது ஜதைரி–விப்–பது வழக–க–
ைான ஒன–று–தைான. தைற்–சபாது 
ை்ழ ஜவள்ள பாதிப்–பு–கள் 
ஏற்–ப–டாதை வ்க–யில் அரசு 
எடுத–துள்ள ேட–வ–டிக–்க–

அமைச்சர் டி.ஜெயக்குைார் திட்டவட்டம்
கள் குறிதது ஆளு–ே–ரி–டம் 
ஜதைரி–விதது வந–துள்–ளார். 
இதில் எநதை அர–சி–யல் உள்–
சோக–க–மும் இல்்ல. டிடிவி 
தின–க–ர்ன து்ை முதை–ல–
்ைச்–சர் ஓ.பன–னீர்–ஜசல்–வம் 
சந–தித–தைார் என்ற ஜசய்–திககு 
து்ை முதை–ல–் ைச்–சர் விளக–
கம் அளித–துள்–ளார். அநதை 
விளக–கசை சபாது–ைா–னது. 

சசி–கலா குடும்–பத்தை 
சசர்ந–தை–வர்–க–ளின யாரு–் டய 
தை்ல–யீ–டும் இல்–லா–ைல் 
இயக–கத–்தை–யும் அர–்ச–
யும் வழி–ே–டததை சவண்–டும் 
என–பது தைான அ்ன–வ–ரின 
உைர்–வும். அநதை உைர்வு 
தைான சேற்–றும் இன–றும் 
ோ்ள–யும் இருக–கும். இதில் 
எநதை ைாறு–பட்ட  கருத–தும் 
இல்்ல. சசி–க–லா–்வசயா, 

தின–க–ர–்னசயா மீண்–டும் 
கழ–கத–தில் சசர்தது ஜகாள்–
ளும் வாய்ப்பு நிச்–ச–ய–ைாக 
இல்்ல. இது–தைான கழக 
ஜதைாண்–ட–னின எதிர்–பார்ப்பு. 
ைக–க–ளின எதிர்–பார்ப்பு. 
அநதை எதிர்–பார்ப்்ப நிச்–ச–
யம் நி்்ற–சவற்–று–சவாம். தைற்–
சபாது இருக–கும் நி்ல–யில் 
அம்–ைா–வின லட்–சி–யங்–கள் 
ைற்–றும் கன–வு–க்ள அரசு 

ஜதைாடர்நது நி்்ற–சவற்றி 
வரு–கி–்றது. இதை்ன ைக–கள் 
உைர்நது இ்டத–சதைர்–தை–லில் 
எங்–க–ளுககு வாக–க–ளிதது 
ஜவற்–றி–ஜப–்றச் ஜசய்–வார்–கள். 
யார் எநதை யுகதி, சூழ்ச்சி, 
வஞ்–ச–கம் இ்தை எல்–லாம் 
பயன–ப–டுத–தி–னா–லும் கூட 
எங்–க–ளுககு அம்–ைா–வின 
ேல்–லாசி உள்–ளது. எனசவ 
ஜபரும்–பான்ை வாக–கு–கள் 
ஜபற்று வர–லாற்–றில் இடம் 
ஜபறு–சவாம். 

டி.டி.வி தின–க–ரன பக–கம் 
ஜபரிய அள–வில் யாரும் 
கி்ட–யாது. கிட்–ட–தைட்ட 2 
சதை–வீ–தைம் சபர் அங்கு உள்–ள–
னர். இதில்–கூட இங்கு பதைவி 
கி்டக–கா–தை–வர்–கள் தைான 
அங்கு ஜசன–றுள்–ள–னர். 
இங்கு எல்–சலா–ருக–கும் பதைவி 

தைர முடி–யாது. உ்ழப்–ப–வசர 
உயர்ந–தை–வர் என்ற அடிப்–ப–
்ட–யில் கழ–கத–தில் உ்ழத–தை–
வர்–க–ளுககு கண்–டிப்–பாக 
வாய்ப்பு வரும். இங்–கி–ருநது 
ஜசன–்ற–வர்–க–ளால் கட்சி 
எந–தை–வி–தைத–தி–லும் பாதிக–காது. 
அர–சி–யல் என–பது ஜபரிய 
கடல். இதில் யார் சவண்–
டு–ைா–ன–லும் குதிக–க–லாம். 
இதில் க்ர சசரு–ப–வர்–கள் 
தைான முக–கி–யம். ேடி–கர் விெய் 
அர–சி–ய–லுககு வரட்–டும். அது 
தைவறு இல்்ல. அவ–ரின 
சபாக–கிரி படத–தில் அவர் 
சபசிய ோன ஒரு–வாட்டி 
முடிவு ஜசய்–தைால் பின–னர் 
என சபச்்ச ோசன சகட்–க–
ைாட்–சடன என்ற வச–னத்தை 
ைட்–டும் அவ–ருககு நி்ன–வு–ப–
டுத–து–கி–ச்றன. அவர் சபச்சு 
ஒரு கானல் நீர்–சபான–்றது. 

இவ்–வாறு அ்ைச்–சர் 
டி.ஜெயக–கு–ைார் கூறி–னார். 

 � சென்னை கிண்டியில் நேற்று ே்ைசெற்்ற  தமிழேநாடு அரசு ைநாக்ைர்  எம்.ஜி.ஆர். மருத்துவப் 
ெல்்க்ைக்்கழ்க கூடைரங்கில்  அரசு ெல் மருத்துவக்்கல்லூரியின  60-வது ெடைமளிப்பு விழநாவில் 
மக்்கள் ேல்வநாழவு மற்றும் குடும்ெ ேைத்து்்ற அ்மசெர் ைநாக்ைர் சி.விஜயெநாஸ்கர் ்கைந்து 
ச்கநாண்டு  2013  முதல் 2018-ம் ஆண்டு வ்ர இளங்்க்ை ெல் மருத்துவ ெடைப்ெடிப்பு முடித்த 87  
ெல் மருத்துவர்்களுக்கு   ெதக்்கம் மற்றும் ெநானறிதழ்க்ள வழங்கினைநார்.  உைன மருத்துவக்்கல்வி  
இயக்குேர்  எடவின  நஜநா,  சென்னை மருத்துவக்்கல்லூரி  முதல்வர்  சஜயந்தி,  அரசு ெல் 
மருத்துவக்்கல்லூரி  முதல்வர் விமைநா   ஆகிநயநார் உள்ளனைர். 

 � சென்னை ெ்ழய வண்்நாரப்நெட்ை, செரிய மநார்க்ச்கட அருகில் இனஸசெக்ைர் சுப்புரநாயலு 
சதருவில் உள்ள ஸ்ரீ ்கமைவிேநாய்கர் ஆையத்தில் ேண்ெர்்கள் குழு ெநார்பில் 33ம் ஆண்டு ெதுர்த்தி 
விழநா ேைந்தது. இதில் மீனவளத்து்்ற அ்மசெர் டி. சஜயக்குமநார் ்கைந்து ச்கநாண்டு  ெமெந்தி 
அனனைதநானைம் வழங்கும் நி்கழசசி்ய  சதநாைங்கி ்வத்தநார். உைன இரநாயபுரம் ெகுதி ்கழ்க 
செயைநாளர் எ. டி. அரசு, டி. ்கந்தன, ே. ெநா. ெநாரதி, எஸ டி ெக்திநவல், தனரநாஜ்,  ஜீவநா, எ. 
எஸ விநவ்கநானைந்தன, உடெை ெைர் ்கைந்து ச்கநாண்ைனைர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட எம்.ஜி.ஆர் மன்ற இண்ணச் 
செயலாளர் சி.பூங்ாவனம், திருவண்ணாமணல செற்கு 
மாவட்டம் பலாக்னூர் கிணளக ்ழ்ச் செயலாளர் 

பி.மாணிக்ம் மர்ணம்

சென்னை,அக்.7-
கிருஷ்–ை–கிரி ைற்–றும் திரு–வண்–ைா–ை்ல ஜதைற்கு 

ைாவட்–டத–்தை–சசர்நதை கழக நிர்–வா–கி–கள் இரு–வர் 
ை்்றவு குறிதது கழக ஒருங்–கி–் ைப்–பா–ள–ரும், து்ை 
முதை–ல–்ைச்–ச–ரு–ைான ஓ.பன–னீர்–ஜசல்–வம், கழக இ்ை 
ஒருங்–கி–் ைப்–பா–ள–ரும், முதை–ல–் ைச்–ச–ரு–ைான எடப்–பாடி 
சக.பழ–னி–சாமி ஆகி–சயார் விடுத–துள்ள இரங்–கல் ஜசய்தி 
வரு–ைாறு:-

கிருஷ்–ை–கிரி ைாவட்ட எம்.ஜி.ஆர். ைன்ற இ்ைச்–
ஜச–ய–லா–ளர் சி.பூங்–கா–வ–னம், திரு–வண்–ைா–ை்ல ஜதைற்கு 
ைாவட்–டம், ெமு–னா–ை–ரத–தூர் ஒன–றி–யம், சைல்–சி–லம்–படி 
ஊராட்சி, பலாக–க–னூர் கி்ளக கழ–கச் ஜசய–லா–ளர் 
பி.ைாணிக–கம் ஆகி–சயார் ைர–ை–ை–்டநது விட்–ட–னர் 
என்ற ஜசய்தி சகட்டு வருத–தை–முற்–ச்றாம்.

 அன–புச் சசகா–தை–ரர்–கள் பூங்–கா–வ–னம், ைாணிக–கம் 
ஆகி–சயா்ர இழநது வாடும் அவர்–க–ளது குடும்–பத–தி–ன–
ருககு எங்–க–ளது ஆழ்நதை இரங்–க–் ல–யும், அனு–தைா–பத–் தை–யும் 
ஜதைரி–வித–துக ஜகாள்–வ–து–டன, ைர–ை–ை–் டந–சதைார்–க–ளது 
ஆனைா இ்்ற–வன திரு–வடி நிழ–லில் அ்ைதி ஜப்ற 
எல்–லாம் வல்ல இ்்ற–வ்ன பிரார்த–திக–கி–ச்றாம்.

 இவ்–வாறு கழக ஒருங்–கி–்ைப்–பா–ளர்–கள் இரங்–கல் 
ஜசய்–தி–யில் ஜதைரி–வித–துள்–ள–னர்.

கழக ஒருங்கிணைப்பாளரகள் இரங்கல்

மாவடட வளரச்சித திடட ்பணிகள் 
திருவண்்ாம்லயில் அ்மச்சர ஆய்வு
திரு–வண்–்நா–ம்ை. அக்.7-
 திரு–வண்–ைா–ை்ல 

ைாவட்ட ஆட்–சி–யர் அலு–வ–ல–
கத–தில் ைாவட்ட ஊரக 
வளர்ச்சி முக–் ை–யின மூல–ைாக  
ைாவட்–டத–தில் பல்–சவறு 
து்்ற–கள் மூலம் ஜசயல்–ப–
டுத–தைப்–ப–டும் ைத–திய, ைாநில 
அர–சுத திட்–டங்–க–ளின பணி 
முன–சனற்–்றம் குறிததை ைாவட்ட 
வளர்ச்–சிக–கான ஒருங்–கி–் ைப்பு 
ைற்–றும் சைற்–பார்்வ குழுக 
கூட்–டம் இநது சை–ய–அ–்ற–நி–
்ல–யத–து்்ற அ்ைச்–சர் 
சசவூர் எஸ்.இரா–ைச்–சந–தி–ரன 
தை்ல–் ை–யில் ே்ட–ஜபற்–்றது. 
இக–கூட்–டத–தின சபாது திரு–
வண்–ைா–ை்ல ைாவட்ட 
ஆட்–சி–யர் அலு–வ–ல–கத–தில் 
திரு–வண்–ைா–ை்ல ைாவட்–
டத–தின வளர்ச்–சிக–காக 
ைத–திய, ைாநில அர–சு–கள் 
மூலம் ஜசயல்–ப–டுத–தைப்–பட்டு 
வரும் பல்–சவறு திட்–டங்–கள் 
குறிதது ஆய்வு சைற்–ஜகாள்–
ளப்–பட்–டது. ைகாதைா காநதி 
சதைசிய ஊரக சவ்ல உறுதி 
திட்–டம், இந–திரா நி்ன–வுக 
குடி–யி–ருப்பு திட்–டம், உட்–பட 
23 திட்–டங்–க–ளின ஜசயல்–பாடு 
ைற்–றும் முன–சனற்–்றம் குறிதது 
ஆய்வு ஜசய்–யப்–பட்–டது. 

 இக–கூட்–டம் குறிதது 

அ்ைச்–சர் சசவூர் எஸ்.
இரா–ைச்–சந–தி–ரன கூறு–் க–யில், 
‘அம்–ைா–வின அரசு, அம்ைா 
காட்–டிய பா்தை–யில், அம்–ைா–
வின திட்–டங்–கள் அ்னத–
்தை–யும் முதை–ல–்ைச்–ச–ரும், 
து்ை முதை–ல–் ைச்–ச–ரும் ேல்ல 
மு்்ற–யில் ஜசயல்–ப–டுததி 
வரு–கி–்றார்–கள். திரு–வண்–ைா–
ை்ல ைாவட்–டத–தில் கடநதை 
மூனறு ஆண்–டு–க–ளில் ைகாதைா 
காநதி சதைசிய ஊரக சவ்ல 
உறுதி திட்–டத–தின கீழ் ரூ.453  
சகாடி ஜசல–வி–னம் சைற்–
ஜகாள்–ளப்–பட்டு பல்–சவறு 
பணி–கள் முடிக–கப்–பட்–டுள்–ள–
து’ என–்றார். முன–ன–தைாக 
இரண்டு ேபர்–க–ளுககு கரு்ை 

அடிப்–ப–் ட–யில் அலு–வ–லக 
உதை–வி–யா–ளர் ைற்–றும் இள–நி்ல 
உதை–வி–யா–ளர் சவ்லக–கான 
பணி நிய–ைன ஆ்ை–க–ளும், 
சபாளூர் பகு–தி–யில் ை்ழ–
யி–னால் உயி–ரி–ழநதை நிர்–ைலா 
என–ப–வ–ரின வாரி–சு–க–ளுககு 
சபரி–டர் நிவா–ரை நிதி–யாக 
ரூ.4 லட்–சம் ஜபறு–வ–தைற்–கான 
ஆ்ை ஆகி–ய–வற்்்ற  அ்ைச்–
சர் சசவூர் எஸ்.இரா–ைச்–சந–தி–
ரன வழங்–கி–னார்.

இக–கூட்–டத–தில் ைாவட்ட 
ஆட்–சித–தை–் ல–வர் க.சு.கந–தை–சாமி, 
ோடா–ளு–ைன்ற உறுப்–பி–னர்–
கள் ஆரணி ஜசஞ்சி சசவல் 
ஜவ.ஏழு–ை்ல,  திரு–வண்–
ைா–ை்ல ஆர்.வன–சராொ, 

சட்–ட–ைன்ற உறுப்–பி–னர்–கள் 
தூசி சக.சைாகன (ஜசய்–யார்), 
வி.பன–னீர்–ஜசல்–வம் (கல–
சப்–பாக–கம்), கு.பிச்–சாண்டி 
(கீழ்–ஜபன–னாத–தூர்), மு.ஜப.
கிரி (ஜசங்–கம்), சக.வி.சசக–ரன 
(சபாளூர்), ைாவட்ட வரு–வாய் 
அலு–வ–லர் ஜபா.இரத–தி–ன–சாமி, 
ைாவட்ட வன அலு–வ–லர் 
கிரு–பா–சங்–கர், இ்ை இயக–கு–
ேர் ைற்–றும் திட்ட இயக–கு–ேர் 
ைாவட்ட ஊரக வளர்ச்சி 
முக்ை க.சலாக–ோ–யகி, திட்ட 
அலு–வ–லர் ைக–ளிர் திட்–டம் 
ஜெய–சுதைா, உதைவி ஆட்–சி–யர் 
மு.பிர–தைாப், ைற்–றும் அ்னதது 
து்்ற அலு–வ–லர்–கள் கலநது 
ஜகாண்–ட–னர்.

 � திருசேல்நவலி தூத்துக்குடி மநாவடை மீனைவர் கூடடு்றவு இ்்ய ெங்்க நதர்தலில்  த்ைவர் 
ெதவிக்கு நெநாடடியினறி நதர்ந்சதடுக்்கப்ெடை மநாே்கரநாடசி முனனைநாள் து்் நமயரும் , 
கிழக்குப்ெகுதி ்கழ்க செயைநாளருமநானை பி நெவியர்,  மநாவடைக்்கழ்க செயைநாளரும்,  முனனைநாள் 
அ்மசெருமநானை சித. செல்ைப்ெநாண்டியனுக்கு ெநால்்வ அணிவித்து வநாழத்து செற்்றநார் . உைன                 
மநாவடை பிரதிநிதி நெவியர்ரநாஜ்,  த்ை்மக்  ்கழ்க நெசெநாளர் முரு்கநானைந்தம்,  வடைச 
செயைநாளர்  செருமநாள் சஜய்கந்ஷ்,  மநாவடை நெநாக்குவரத்து பிரிவு இ்் செயைநாளர்  
ெங்்கர், வடைப்பிரதிநிதி மூர்த்தி,  பிளம்ெர் இெக்கி முத்து,   இ்ளஞர் ெநாெ்்ற ெநாம்்கவுதம் 
்கனி,  தூத்துக்குடி எம்.ஜி.ஆர் இ்ளஞர் அணி து்் செயைநாளர் பி சஜ்கதீஸவரன மற்றும் 
ெைர் உள்ளனைர்.

 � திருசேல்நவலி ெநா்ளயங்ந்கநாட்ை அண்்நா வி்ளயநாடடு அரங்கில் ே்ைசெற்்ற  குழந்்த்களுக்்கநானை மநாநிை அளவிைநானை 
நீசெல் நெநாடடி்ய மநாவடை ஆடசியர் ஷில்ெநா பிரெநா்கர் ெதீஷ் நேற்று ச்கநாடிய்ெத்து துவக்கி ் வத்தநார். 

2018-07-Oct-2498

அரசு விழாவில் அவைானபேடுத்தியது ஜதா்டர்ோக

கவர்னர கிரண்ச்படி மீது சடட ரீதியிலா்ன நடவடிக்க
புதுச–நெரி, அக்.7-

அரசு விழா–வில் அவ–ைா–
னப்–ப–டுத–தி–யது ஜதைாடர்–பாக 
கவர்–னர் கிரண்–சப–டி–மீது 
சட்ட ரீதி–யி–லான ேட–வ–டிக்க 
எடுப்–சபன எனறு அன–ப–ழ–கன 
எம்.எல்.ஏ. கூறி–னார்.  

 புதுச்–சசரி சட்–ட–ைன்ற 
கட்சி தை்ல–வர் அன–ப–ழ–கன 
எம்.எல்.ஏ.,   ஜசய்–தி–யா–ளர்–க–
ளி–டம் கூறி–ய–தைா–வது:-

புதுச்–சசரி கம்–பன க்ல–ய–
ரங்–கில் ே்ட–ஜபற்்ற அரசு  
விழா–வில் ோன அவ–ைா–னப்–ப–
டுத–தைப்–பட்டு, ஜவளி–சய–றிய 
நிகழ்வு குறிதது, அர–சால் 
திட்–ட–மிட்டு தி்ச திருப்–
பப்–ப–டு–கி–்றது. 

விழா–வில் ஏ்ழ ைக–க–ளுககு 
அரசு ஜசய்ய சவண்–டி–யது 
குறிதது ோன சபசி–சனன. 
தி்றந–தை–ஜவ–ளி–யில் ைலம் கழிப்–
பி–டம் இல்லா ைாநி–ல–ைாக 
அரசு அவ–ச–ரப்–பட்டு அறி–
விப்–ப்தை குறிப்–பிட்–சடன. 
ோன சபச ஜதைாடங்–கிய 
ஏழா–வது நிமி–டம் எனது 
உ்ர்ய முடித–துக–ஜகாள்–
ளு–ைாறு கூறி–னர். அர–சின 
தைவ–று–க்ள சுட்–டிக–காட்–டு–வது 
எனது கட்ை என கருதி 
கூடு–தை–லாக 5 நிமி–டம் சகட்டு 
சபசி ஜகாண்–டி–ருந–தை–சபாது, 
மூன–்றா–வது நிமி–டத–தி–சலசய 
சபச்்ச முடிக–கு–ைாறு ஆளு–
ேர் கூறி–னார். 

ோன முடி–யாது எனறு 
கூறி–ய–வு–டன  ்ைக்க 
நிறுததை உத–தை–ர–விட்டு நிறுத–
தி–னார். சைலும் ஜவளிசய 
சபா எனறு ஆங்–கி–லத–தில் 
கூறி–னார். 

அது–கு–றிதது விளக–கம் 
சகட்–ப–தைற்–காக சை்ட–யில் 
இருநதை ராதைா–கி–ருஷ்–ைன எம்.
பி.்ய அணு–கி–சனன. ஆனால் 
கவர்–னர் ோன உட்–கா–ரச் 
ஜசல்–வ–தைாக நி்னதது ் கக்ள 

�	அன்பழகன எம்.எல்.ஏ. ப்பட்டி
நீட்டி ைறித–தைார். அது–வ்ர 
சை்ட–யில் இருநதை இரண்டு 
அ்ைச்–சர்–க–ளும் எந–தை–விதை 
தை்ல–யீ–டும் ஜசய்–யா–ைல் 
இருந–தை–னர். அதி–கா–ரத–தின 
உச்ச கட்–டத–தில் கவர்–னர் 
என மீது ் க ் வதது இருப்–
பார். அநதை தைகாதை ஜசய்ல 
தைாங்க முடி–யா–ைல், சுய 
உரி்ை பாதிக–கப்–பட்–ட–தைால் 
ோனும் கவர்–ன்ர ஜவளிசய 
சபா என–ச்றன. அப்–சபாது 
அ்ைச்–சர் ேைச்–சி–வா–யம் என 
்க்ய பிடிதது விடுங்–கள் 
என–்றார். உடன ோன அவ–
ரது ் க்ய உதை–றி–விட்–சடன. 

அ்ைச்–ச்ர இழிவு 
படுததை சவண்–டிய அவ–சி–யம் 
எனககு இல்்ல. கவர்–ன–ரின 
தைவ–்றான ஜசய்ல கட்சி 
தை்ல–் ை–யி–டம் சுட்–டிக–காட்டி 
கவர்–னர் மீது உரி்ை மீ்றல் 
புகார் அளித–துள்–சளன. 
அசதை–ச–ை–யம் அ்ைச்–சர் தைன 
ஜதைாகு–தி–யில் என ஜகாடும்–
பா–வி்ய சபாலீ–சார் கண் 
முனசன எரித–துள்–ளார். 

 என மீது ேட–வ–டிக்க 
எடுகக சகாரி கவர்–ன–ரி–டம் 
ைனு ஜகாடுதது உள்–ள–னர். 
அ்ைச்–ச–ரி–டம் 
தைகாதை மு்்ற–
யில் ேடநது 
ஜகாண்–ட–தைாக 
சித–தை–ரிக–கின–்ற–
னர். வட–ோட்–
டில் பி்றநது 
புதுச்–சச–ரிககு 
வந–துள்ள கவர்–
னர் தைமி–ழ–ரான 
என மீது ஆதிக–
கம் ஜசலுததை 
நி்னக–கும்–
சபாது, தைமி–
ழர்–க –ளான 

அ்ைச்–சர்–கள் தை்ல–யிட்–
டி–ருகக சவண்–டும் என்ற 
எண்–ைம் எனககு வரா–தைா? 
தைமி–ழர்–க–ளின சகிப்–புத தைன–
்ை்ய பயன–ப–டுததி அடகக 
நி்னக–கும் கவர்–ன–ருககு 
அ்ைச்–சர்–கள் துதி பாடு–வது 
ஏற்–றுக ஜகாள்–ளக–கூ–டி–யது 
அல்ல. 

முதைல்–வர் கவர்–ன–ரின 
ஜசயல்–க்ள கண்–டித–தை–து–
டன, கிரண்–சபடி கவர்–னர் 
பதை–வி–யில் இருகக தைகு–தி–
யற்–்ற–வர் அவ்ர விரட்டி 
அடிகக சவண்–டும் எனறு 
கூறி–யுள்–ளார். அது–சபால் 
காங்–கி–ர–்சச் சசர்நதை முன–
னாள் ைத–திய அ்ைச்–சர் 
ப.சிதைம்–ப–ரம் கவர்–னர் ைாநில 
அர–சின அ்னதது ேட–வ–
டிக–் க–க–ளி–லும் தை்ல–யிட்டு, 
அதி–கார துஷ் பிர–சயா–கம் 
ஜசய்–கின–்றார் என நீதி–ைன–்றத–
தில் கூறி–யுள்–ளார். ஆனால் 
அ்ைச்–சர் ேைச்–சி–வா–யசைா 
கவர்–ன–ரின ஜசயல்–பாட்–டுககு 
ஆதை–ரவு தைரு–கின–்றார். அப்–ப–
டி–ஜயன–்றால் காங்–கி–ர–சின 
ஜகாள்–்க–தைான என–ன? 

கவர்–னர் கிரண்–சபடி 

இப்–சபாது ைட்–டு–ைல்ல ஏற்–க–
னசவ கவர்–னர் அலு–வ–ல–
கத–தில் ே்ட–ஜபற்்ற குடி–நீர் 
பிரச்–சி–் ன–கள் ஜதைாடர்–பான 
கூட்–டத–தில் கூட என–னி–டம் 
்ைக்க பறித–துக ஜகாண்–
டார். அப்–சபாது கவர்–ன–
ரின ஜசய–லர் சதைவ–நீ–தி–தைாஸ் 
கவர்–ன–ரி–டம் எடுத–துக–கூறி 
சபசு–வ–தைற்கு ் ைக்க ஜபற்–
றுக ஜகாடுத–தைார். 

அது–சபால் அ்ைச்–சர்–
கள் ஜசயல்–ப–டா–தைது ஏன 
என–ப–து–தைான எனது சகள்–வி? 
கவர்–னர் களங்–கப்–ப–டுத–தி–
யது, அவ–ைா–னப்–ப–டுத–தி–யது 
குறிதது சபா–ோ–ய–க–ரி–டம் 
உரி்ை மீ்றல் புகார் அளித–
துள்–சளன. அவர் ஆதைா–ரங்–
க்ள திரட்டி ேட–வ–டிக்க 
எடுப்–பார் என்ற ேம்–பிக்க 
உள்–ளது. இல்–் ல–ஜயன–்றால் 
அடுததை கட்–ட–ைாக சட்ட 
ரீதி–யி–லான ேட–வக–்க்ய 
சைற்–ஜகாள்–சவன. தைமி–ழக 
தை்ல–்ை–யின அனு–ைதி 
ஜபற்று உள்–து்்ற அ்ைச்–ச–
கம், ெனா–தி–ப–திககு புகார் 
நிச்–ச–ய–ைாக  அளிப்–சபாம். 

இவ்–வாறு  அவர் கூறி–னார்.

காஙபகா நாடடில்
ப்படசரால் 

சடஙகர லாரி 
வி்பதது

கின–ஷநாெநா, அக். 7-
ஆப்–பி–ரிகக கண்–டத–தின 

ைத–திய சைற்கு பகு–தி–யில் 
உள்ள காங்சகா ென–ோ–யக 
குடி–ய–ரசு ோட்–டில் உள்ள ைத–
திய காங்சகா ைாகா–ைத–தில் 
சேற்று ஜபட்–சரால் டாங்–கர் 
லாரி சவஜ்றாரு வாக–னத–தில் 
சைாதிய விபத–தில் 50 சபர் 
உடல் கருகி பலி–யா–கி–னர். சுைார் 
100 சபர் பலததை தீக–கா–யங்–க–
ளு–டன ைருத–து–வ–ை–் ன–க–ளில் 
அனு–ை–திக–கப்–பட்–டுள்–ள–னர்.

 அவர்–க–ளில் சில–ரது 
நி்ல்ை கவ–் லக–கி–ட–ைாக 
இருப்–பா–தைால் இவ்–வி–பத–தில் 
பலி எண்–ணிக்க அதி–க–ரிக–க–
லாம் என அஞ்–சப்–ப–டு–வ–தைாக 
உள்–ளூர் ஊட–கங்–கள் ஜசய்தி 
ஜவளி–யிட்டு வரு–கின–்றன.

தைமிழகததில் 3 நாடகளுககு 
மிக க்னம்ழககு வாய்்பபு

புது–சைல்லி, அக். 7-
தைமி–ழ–கத–தில் 3 ோட்–க–ளுககு 

மிக கன–ை்ழ ஜபய்–வ–தைற்–கான 
வாய்ப்–பு–கள் இருப்–ப–தைாக 
இந–திய வானி்ல ்ையம் 
அறி–வித–துள்–ளது.  

அர–பிக கட–லில் உரு–
வா–கி–யி–ருக–கும் காற்–்ற–ழுததை 
தைாழ்வு பகுதி வலு–வ–் டநது 
புய–லாக ைாறும் என–ப–தைால், 
தைமி–ழ–கம் சகரளா உள்–ளிட்ட 
ைாநி–லங்–க–ளுககு ஜரட் 
அலர்ட் விடுக–கப்பட்டது.  
தைமி–ழ–கத–தில் ஜரட் அலர்ட் 
எச்–ச–ரிக்க விடுக–கப்–பட்ட 
ைாவட்–டங்–க–ளுககு சதைசிய 
சபரி–டர் மீட்–புப்–ப–் ட–யி–னர் 
அனுப்பி ் வக–கப்–பட்–ட–னர்.

இது–ஜதைா–டர்–பாக சேற்று 
ஜசய்–தி–யா–ளர்–க–ளி–டம் சபசிய 
ஜசன்ன வானி்ல ஆய்–
வு–்ைய இயக–கு–னர் பாலச்–
சந–தி–ரன   புதிய காற்–்ற–ழுததை 
தைாழ்வு பகு–தி–யா–னது வலு–
வான கு்்றநதை காற்–்ற–ழுததை 

தைாழ்வு பகு–தி–யாக அசதை 
இடத–தில் இருப்–ப–தைால், 
ோ்ள (இனறு) அதி தீவிர 
கன–ை்ழ ஜபய்ய வாய்ப்பு 
இல்்ல என ஜதைரி–வித–துள்–
ளார். சைலும், ஜரட் அலர்ட் 
வாபஸ் ஜப்றப்–ப–டு–வ–தைா–க–வும் 
அவர் ஜதைரி–வித–துள்–ளார்.

இந–நி–்ல–யில், 7-ம் சதைதி 
முதைல் 9-ம் சதைதி வ்ர தைமி–ழ–
கத–தில் கன–ை்ழ முதைல் மிக 
கன–ை்ழ ஜபய்–வ–தைற்–கான 
வாய்ப்–பு–கள் இருப்–ப–தைாக இந–
திய வானி்ல ஆய்–வு–் ை–யம் 
ஜவளி–யிட்ட ஜசய்தி குறிப்–பில் 
குறிப்–பி–டப்–பட்–டுள்–ளது.

ஆண்டு சநதைா   ₹ 1500
த�ொடர்புக்கு: 044-43155555,  
9791992555 - 9791913555 
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4 மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் 
சூரிய மின்சக்தி திட்டம்

சென்னை, அக்.7-
சென்னை திரு–மங்–க–லம், 

அண்–ணா–ந–கர் ககாபு–ரம், அண்–
ணா–ந–கர் கிழக்கு, செனைாய் 
நகர் ஆகிய சமடகரா ரயில் 
நி்ல–யங்–க–ளில் சூரிய மின 
ெக்தி திட–டம் வியா–ழக்–கி–ழ்ம 
செயல்–ப–டுத்–தப்–பட–டது.

கார்–பன செளி–கயற்–றத்்த 
கு்றத்–தல், பசு–்ம–்யக் 
காத்–தல், பாது–காப்–பானை 
மின–ஆற்–ற்ல சபறு–தல் 
உள்–ளிடட கநாக்–கத்–துக்–காக 
சூரிய மின–ெக்தி திட–டத்–துக்கு 
சென்னை சமடகரா ரயில் 
நிர்–ொ–கம் ஊக்–கம் அளித்து 
ெரு–கி–றது. அநத ெ்க–யில்,  
சமடகரா ரயில் நி்ல–யங்–க–ளின 
கமற்–கூ–்ர–க–ளில் சூரிய ஒளி 
மின உற்–பத்தி ொத–னைங்–கள் 
அ்மக்–கப்–படடு ெரு–கின–றனை.

முதல் கட–ட–மாக, ககாயம்–

கபட–டில் உள்்ள சமடகரா 
ரயில் நிறு–ெ–னைத்–தின த்ல்ம 
அலு–ெ–ல–கத்–தில் ஒரு சமகா–
ொட மின–ொ–ரத்–துக்–கானை 
சூரிய மின–ெக்தி திட–டம் 
செயல்–ப–டுத்–தப்–பட–டது.

இ்த–ய–டுத்து படிப்–ப–டி–யாக 
ஒவ்–சொரு இடங்–க–ளி–லும் 
சூரிய ஒளி–யில் மின–ொ–ரம் 
தயா–ரிக்–கும் திட–டம் செயல்–ப–
டுத்–தப்–படடு ெரு–கி–றது.

இந–நி–்ல–யில், திரு–மங்–க–
லம், அண்–ணா–ந–கர் ககாபு–
ரம், அண்–ணா–ந–கர் கிழக்கு, 
செனைாய் நகர் ஆகிய சமடகரா 
ரயில் நி்ல–யங்–க–ளில் 103 
கிகலா–ொட  உற்–பத்–தித்–தி–றன 
சகாண்ட சூரிய மின–ெக்தி 
தக–டு–கள் கமற்–கூ–்ர–யில் 
அ்மக்–கப்–பட–டுள்–்ளனை. இதன 
மூலம், வியா–ழக்–கி–ழ்ம முதல் 
மின–ொ–ரம் தயா–ரிக்–கப்–படடு 

ெரு–கி–றது.
இது குறித்து  சமடகரா 

ரயில் நிர்–ொக அதி–காரி 
ஒரு–ெர் கூறி–யது: 

4  சமடகரா ரயில் நி்ல–
யங்–க–ளில் புதி–தாக நிறு–ெப்–பட–
டுள்்ள சூரிய ஒளி மின–ெக்தி 
திட–டம் மூலம்  மாதத்–துக்கு 
13,800 யூனிட மின–ொ–ரம் உற்–
பத்தி செய்ய முடி–யும். இதன 
மூலம் ஆண்–டுக்கு ரூ.6.34 லட–ெம் 
மின கட–ட–ணத்்த கெமிக்க 
முடி–யும். இங்கு கி்டக்–கும் 
மின–ொ–ரம் சதாழில்–நுடப 
கத்ெக்கு பயன–ப–டுத்–தப்–ப–டும். 
இன–னும் 6 சமகா–ொட மின–
ொ–ரம் உற்–பத்தி செய்–யக்–கூ–டிய 
ெ்க–யில் கமற்–கூ–்ர–க–ளில் 
சூரி–ய–மின–ெக்தி தக–டு–கள் 
நிறு–வும் பணி இந–தாண்–டுக்–
குள் நி்ற–ெ–்ட–யும் எனறு 
கூறி–னைார்.

 � நா்ை மாவட்டம் சீரைாழி ஊராடசி ஒனறியம் ெட்டமன்ற உறுப்பினைர ச�ாகுதி மமம்்ாடடு 
நிதியில் வட்டார அளவிலானை மைளிர திட்ட அலுவலை ைட்ட்டத்� மாவட்ட புரடசித�்லவி 
அம்மா ம்ர்வ செயலாளர பி.வி.்ாரதி எம்.எல்.ஏ தி்றந்து ்வத�ார. உ்டன முனனைாள்  
எம்.எல்.ஏக்ைள் பூராொமி, ம.ெக்தி ஒனறிய செயலாளரைள் செய.இராஜமாணிக்ைம், நற்குணன, 
மாவட்ட மீனைவர அணி செயலாளர  நாைரததினைம், முனனைாள் மாவட்ட ஊராடசி குழுத �்லவர 
ெந்திரமெைரன, நைர செயலாளர எ.்க்கிரிொமி, ம்ரூர ைழை செயலாளர ம்ாைர.சி.ரவி  மற்றும் 
வட்டார வளரச்சி அலுவலரைள் ஞானைசெல்வி, சரஜினைாராணி து்ண வட்டாரவளரச்சி அலுவலர 
ைமஜந்திரன, உ�வி செயற்ச்ாறியாளரைள் எஸ்.செழியன, �ாரா, ஒனறிய ச்ாறியாளர 
முததுக்குமார ஆகிமயார ைலந்து சைாண்டனைர.

 � மைா்வ சூலூர ச�ாகுதி சுல்�ானம்ட்்ட ஒனறியம் செலக்ைரச்ெல் ஊராடசியில் ரூ.58.5 லடெம் 
மதிப்பீடடில் லடசுமி நாயக்ைன்ா்ளயம் மு�ல் திம்மநாயக்ைன்ா்ளயம் வ்ர �ார ொ்ல 
அ்மக்கும் ்ணி்ய சூலூர ெட்டமன்ற உறுப்பினைர ைனைைராஜ் துவக்கி ்வத�ார. உ்டன 
கூடடு்றவு ெஙைத �்லவர ைருப்்ொமி உள்்்ட ் லர உள்ளனைர.

்கோஷ்மீர் பதற்றத்துக்கு 
போகிஸதோ்ே ்கோரணம்

புது–ச்டல்லி, அக்.7-
ஜம்மு-காஷ்–மீர் மாநி–

லத்–தில் நில–வும் பதற்–ற–மானை 
சூழ–லுக்கு பாகிஸ்–தாகனை 
கார–ணம் எனறு மத்–திய உள்–
து்ற அ்மச்–ெர் ராஜ்–நாத் 
சிங் குற்–றம் ொட–டி–னைார். 
பயங்–க–ர–ொ–தத்–துக்கு ஆத–ரவு 
அளிப்–ப்த பாகிஸ்–தான 
நிறுத்–த–வில்்ல என–றும் 
அெர் கூறி–னைார்.

தில்–லி–யில் ந்ட–சபற்ற 
நிகழ்ச்–சி–சயான–றில் பங்–ககற்ற 
அெர், கமலும் கூறி–ய–தா–ெது:-

ஜம்மு-காஷ் –மீ –ரின 
நி்ல்ம இன–னும் கமம்–பட 
கெண்–டும். அநத மாநி–லத்–தின 
சபரும்–பா–லானை பிரச்–சி–் னை–க–
ளுக்கு பாகிஸ்–தாகனை கார–
ணம். பாகிஸ்–தா–னு–ட–னைானை 
உற்ெ கமம்–ப–டுத்–தகெ இந–
தியா விரும்–பு–கி–றது. ஆனைால், 
அதற்கு அந–நாடடு அரசு 
ஒத்–து–் ழப்பு அளிக்–க–வில்்ல. 
ஜம்மு-காஷ்–மீர் மாநி–லத்–தில் 
பயங்–க–ர–ொ–தச் செயல்–க்்ள 
ஊக்–கு–விப்–ப்த பாகிஸ்–தான 
சதாடர்நது செய்து ெரு–கி–றது.

மும்–் ப–யில் கடநத 1993-
ஆம் ஆண்டு நிகழ்த்–தப்–படட 
சதாடர் குண்டு செடிப்–புக்கு 
ெதித் திட–டம் தீட–டிய முக்–கிய 
குற்–ற–ொளி தாவூத் இப்–ரா–ஹிம், 
தற்–கபாது பாகிஸ்–தா–னில் 
த்ல–ம–் ற–ொக இருக்–கி–றார். 
எனி–னும், அெ்ர இந–தி–யா–
வுக்கு அ்ழத்து ெரு–ெது 
மிக–வும் சிர–ம–மாக உள்–்ளது.

ஜம்மு-காஷ்–மீர் மாநி–லத்–
தில் பல ஆண்–டு–க–ளுக்–குப் 
பிறகு உள்–்ளாட–சித் கதர்–தல் 
ந்ட–சப–று–கி–றது. அநத கதர்–த–
லில் ொக்–க–ளிப்–ப–தற்கு 90 
ெத–வீத மக்–கள் ஆர்–ெ–மு–டன 
உள்–்ள–னைர்.

அநத மாநி–லத்–தில் கடநத 
ெட–டப் கபர–் ெத் கதர்–த–லில் 
மக்–கள் அளித்த தீர்ப்–புக்கு 

மதிப்–ப–ளித்து, மக்–கள் ஜனை–நா–ய–
கக் கூட–ட–ணி–யு–டன இ்ணநது 
பாஜக ஆட–சி–ய–்மத்–தது. 
ஆனைால், அநத கொத்னை 
முயற்சி செற்–றி–சப–ற–வில்்ல. 
ஜம்மு-காஷ்–மீ–ரில் கடநத 
1995-ஆம் ஆண்–டில் 6,000 
பயங்–க–ர–ொத ஊடு–ரு–ெல் 
ெம்–ப–ெங்–கள் ந்ட–சபற்–றனை. 
அதுகெ, கடநத 2017-ஆம் 
ஆண்–டில் 360-ஆகக் கு்றநது 
விட–டது.

கடநத சில ஆண்–டு–கள் 
ெ்ர நக்–ஸல் தீவி–ர–ொ–தம் 
மிகப்–சப–ரிய அச்–சு–றுத்–த–லாக 
இருந–தது. ஆனைால், தற்–கபாது 
நக்–ஸல் ஆதிக்–கம் கு்றநது 
விட–டது. இதற்கு முனபு 126 
மாெட–டங்–க–ளில் நக்–ஸல் ஆதிக்–
கம் காணப்–பட–டது. தற்–கபாது, 
அது 52 மாெட–டங்–க–்ளா–கக் 
கு்றநது விட–டது. அதி–லும், 
12 மாெட–டங்–கள்–தான நக்–
ஸல் தாக்–கு–த–லுக்கு அதி–கம் 
பாதிப்–புக்–குள்–்ளா–னை்ெ.

நக்–ஸல் சகாள்–் க–யு–டன 
யாரா–ெது ென–மு–்ற–்யத் 
தூண்–டி–னைாகலா அல்–லது 
ென–மு–் ற்ய ஆத–ரித்–தாகலா 
அ்த அரசு அனு–ம–திக்–காது.

உச்ெ நீதி–மன–றம், கதர்–தல் 
ஆ்ண–யம் கபான–ற்ெ 
பாஜக-ஆர்–எஸ்–எஸ் கட–
டுப்–பாட–டில் இருப்–ப–தாக, 
காங்–கி–ரஸ் த்ல–ெர் ராகுல் 
காநதி குற்–றம் ொட–டி–யி–ருந–தார். 
அதற்கு அெ–ரால் ஏகத–னும் 
ஒரு உதா–ர–ணத்–்தக்  கூற 
முடி–யு–மா? ஏசனை–னில், அெர் 
அடிப்–ப–்ட–யினறி பாஜக 
மீது குற்–றம்–ொட–டு–கி–றார்.

கடநத சில தினைங்–க–ளுக்கு 
முன கபாராட–டத்–தில் ஈடு–
படட விெ–ொ–யி–க–ளுக்கு சில 
ொக்–கு–று–தி–க–் ்ளக் சகாடுத்–தி–
ருக்–கி–கறாம். அ்ெ வி்ர–வில் 
நி்ற–கெற்–றப்–ப–டும் என–றார் 
ராஜ்–நாத் சிங்.

ஈரோனி்டம் ்கச்சோ எணமணய் இ்றக்குெதிக்கு இந்தியோ ஒபபந்தம்
புது–ச்டல்லி, அக்.7-

ஈரான நாட–டி–டம் அடுத்த 
மாதத்–தி–லும் கச்ொ எண்–சணய் 
இறக்–கு–மதி செய்–ெ–தற்–கானை 
ஒப்–பந–தத்்த இந–திய சபாதுத்–
து்ற எண்–சணய் நிறு–ெ–னைங்–
கள் கமற்–சகாண்–டுள்–்ளனை. 
யூகரா–வுக்கு பதி–லாக ரூபா–யில் 
ெர்த்–த–கம் செய்–ெ–தற்–கானை 
நட–ெ–டிக்–் க–யும் கமற்–சகாள்–
்ளப்–படடு ெரு–கி–றது.

அகத ெம–யம், ஈரா–னி–
டம் இருநது பிற நாடு–கள் 
கச்ொ எண்–சணய் இறக்–கு–மதி 
செய்–ெ–தற்கு அசம–ரிக்கா 
விதித்த த்ட, அடுத்த மாதம் 
அம–லுக்கு ெரு–கி–றது. 

இதன மூலம், அசம–ரிக்–
கா–வின எச்–ெ–ரிக்–் க்ய மீறி 
ஈரா–னி–டம் கச்ொ எண்–சணய் 
இறக்–கு–மதி செய்ய இந–தியா 
முடிவு செய்–தி–ருப்–ப–தா–கத் 
சதரி–கி–றது.

்பரி்டர் மீடபுக் குழுவிேர் நோல்க வருல்க

நாைப்–்ட–டி–னைம்,அக்.7- 
இனறு 7-ம்கததி தமி–ழ–கத்–

தில் அதி–கப்–ப–டி–யானை ம்ழ 
சபய்–யும் எனறு ொனி்ல 
அறிக்–் க–யில் அதி–கா–ரப்–பூர்–ெ–
மாக அறி–விக்–கப்–பட–டுள்–்ளது. 
இந–நி–்ல–யில் கட–கலார 
மாெட–டங்–கள் முழு–ெ–தும் 
அரசு தனி கெ–னைம் செலுத்தி 
முன–கூட–டிகய பல்–கெறு பாது–
காப்பு ஏற்–பா–டு–க்்ள செய்து 

ெரு–கி–றது. இதன–படி கட–கலார 
மாெட–ட–மானை நாகப்–பட–டி–னைம் 
மாெட–டத்–திற்கு முன–சனைச்–ெ–
ரிக்்க நட–ெ–டிக்–்க–யாக 
30கபர் சகாண்ட கபரி–டர் 
மீட–புக் குழு–வி–னைர் நீச்–ெல் 
சதரிநத வீரர்–க–ளு–டன அதி 
நவீனை மீட–புக் கரு–வி–க–ளு–டன 
நாகப்–பட–டி–னைம் ெந–துள்–்ள–னைர். 

இெர்–கள் நா்க மாெடட 
காெல்–து்ற கண்–கா–ணிப்–பா–

்ளர் அலு–ெ–ல–கத்–தில் கண்–
கா–ணிப்–பா–்ளர் விஜ–ய–கு–மார் 
உத்–த–ர–வின–படி பல்–கெறு 
பாது–காப்பு நட–ெ–டிக்–் க–க–ளில் 
ஈடு–ப–டு–ொர்–கள். கபரி–டர் மீட–
புக் குழு–வி–னை–் ர–யும் அெர்–கள் 
சகாண்டு ெந–துள்்ள அதி–ந–வீனை 
மீட–புக் கரு–வி–க–் ்ள–யும் நா்க 
மாெடட காெல்–து்ற கண்–
கா–ணிப்–பா–்ளர் விஜ–ய–கு–மார் 
பார்–் ெ–யிட–டார்.

போகிஸதோன பயங்கரவோத அலெபபு்களோல் 
அமெரிக்்கோவுக்கு அசசுறுத்தல்

வாஷிங–்டன, அக்.7-
லஷ்–கர்-ஏ-சதாய்பா, சதஹ்–

ரிக்-ஐ-தலி–பான உள்–ளிடட 
பாகிஸ்–தா–்னைச் கெர்நத 
பயங்–க–ர–ொத அ்மப்–பு–க–்ளால் 
அசம–ரிக்–கா–வுக்கு அச்–சு–றுத்–
தல் நில–வு–ெ–தாக செள்்்ள 
மாளி்க செளி–யிட–டுள்்ள 
அறிக்–்க–யில் சதரி–விக்–கப்–
பட–டுள்–்ளது.

அசம–ரிக்–கா–வின பயங்–க–ர–
ொத எதிர்ப்பு நட–ெ–டிக்–் க–கள் 
குறித்து, “கதசிய பயங்–க–ர–ொத 
எதிர்ப்–புத் திட–டம்’ எனற 
அறிக்–்க்ய செள்்்ள 
மாளி்க செளி–யிட–டுள்–்ளது. 
அதில் சதரி–விக்–கப்–பட–டுள்–்ள–
தா–ெது:

கபாககா ஹராம், லஷ்–
கர்-ஏ-சதாய்பா, சதஹ்–
ரிக்-ஐ-தலி–பான கபானற 
பயங்–க–ர–ொத அ்மப்–பு–கள், 
அ்ெ செயல்–படடு ெரும் 
நாட–டி–லுள்்ள ஆட–சி–்யக் 
க்லத்–து–விடடு, அங்கு புதிய 

இஸ்–லா–மிய ஆட–சி்ய நிறுெ 
முயற்–சித்து ெரு–கின–றனை. 
இ்ெ தவிர, ஐஎஸ், அல்-
காய்தா கபானற பன–னைாடடு 
பயங்–க–ர–ொத அ்மப்–பு–கள் 
மற்ற சிறு பயங்–க–ர–ொத 
அ்மப்–பு–க–ளுக்கு உதவி 
செய்து ெரு–கின–றனை.

இஸ்–லா–மிய ஆட–சி்ய 
அ்மப்–பது மட–டு–மல்–லா–மல், 
அதற்கு எதிர்ப்பு சதரி–வித்து 
ெரும் அசம–ரிக்க நாட–்ட–
யும் தாக்–கு–ெ–தற்கு அ்ெ 
சதாடர்நது முயற்–சித்து ெரு–
கின–றனை. கமலும், அசம–ரிக்–
கா–வின நடபு நாடு–க–் ்ள–யும் 
தாக்–கு–ெ–தற்கு அ்ெ தயா–ராகி 
ெரு–கின–றனை.

முக்–கி–ய–மாக, ஐஎஸ் மற்–
றும் அல்-காய்தா ஆகிய 
அ்மப்–பு–கள், அசம–ரிக்–கா–
வில் தாக்–கு–தல் நடத்–து–ெ–தற்கு 
மக்–க்்ள மூ்்ளச்–ெ–ல்ெ 
செய்து ெரு–கின–றனை. கமலும், 
அ்ெ இதற்–காக பன–னைாடடு 

நிறு–ெ–னைங்–கள் மற்–றும் தனி–ந–
பர்–க–ளி–ட–மி–ருநது, கத்ெ–
யானை நிதி்ய ெசூ–லித்து 
ெரு–கின–றனை.

அல்-காய்தா அ்மப்–
பா–னைது, சிரியா உள்–ளிடட 
பல்–கெறு நாடு–க–ளில் காலூனற 
முயற்–சித்து ெரு–கி–றது. அதன 
த்ல–ெர்–க–ளும் அசம–ரிக்–கா–
வுக்கு எதி–ரா–கத் சதாடர்நது 
செயல்–படடு ெரு–கின–ற–னைர்.

ெருங்–கா–லத்–தில் கதானற 
உள்்ள பயங்–க–ர–ொத அ்மப்–பு–
கள், சதாழில்–நுடப ெெ–தி–க்்ள 
எளி–தில் ்கயா–ளும் திறன 
சகாண்–ட–் ெ–யாக இருக்–கும் 
எனறு அநத அறிக்–்க–யில் 
சதரி–விக்–கப்–பட–டுள்–்ளது.

 � நாைப்்டடினைததிற்கு அதிநவீனை மீடபுக் ைருவிைளு்டன வந்துள்ள ம்ரி்டர மீடபுக்குழுவினைர.

மத்திய உள்துறை அறமச்சர் 
ராஜ்ாத் சிங் தகவல்

அமமரிககாவின் எச்சரிகறக புைககணிப்பு
அணு ஆயுத உற்–பத்தி 

த்ட சதாடர்–பாக 2015-இல் 
செய்–து–சகாண்ட ஒப்–பந–தத்்த 
ஈரான மீறி–ய–தா–கக் கூறி 
அநத ஒப்–பந–தத்–தில் இருநது 
அசம–ரிக்கா வில–கு–ெ–தாக, 
அந–நாடடு அதி–பர் டிரம்ப் 
கடநத கம மாதம் அறி–வித்–
தார். அ்தத்–சதா–டர்நது, 
ஈரா–னுக்கு எதி–ரானை சில 
சபாரு–்ளா–தா–ரத் த்ட–க்்ள 
ஆகஸ்ட 6-ஆம் கததி அசம–
ரிக்கா அமல்–ப–டுத்–தி–யது.

ஈரா–னி–டம் இருநது பிற 
நாடு–கள் கச்ொ எண்–சணய் 
இறக்–கு–மதி செய்–ெ்த தடுப்–
பது, அந–நாட–டுக்–கானை ெர்–ெ–
கதெ ெங்–கிச் கெ்ெ–க்்ள 
முடக்–கு–ெது உள்–ளிடட 
சபாரு–்ளா–தா–ரத் த்ட–கள் 

அடுத்த மாதம் 4-ஆம் கததி 
முதல் அம–லுக்கு ெரு–ெ–தாக 
அசம–ரிக்கா கூறி–யி–ருந–தது.

இந–தத் த்ட இந–தி–யா–
வுக்கு மிகுநத பாதிப்்ப 
ஏற்–ப–டுத்–தக் கூடும் எனைக் 
கரு–தப்–பட–டது. 

கார–ணம், இந–தி–யா–வுக்கு 
அதி–க–மானை கச்ொ எண்–சணய் 
ெழங்–கும் நாடு–க–ளின ெரி–
்ெ–யில் ஈரான மூன–றாம் 
இடத்–தில் உள்–்ளது.

ஈரா–னி–டம், கச்ொ எண்–
சணய் ொங்–கு–ெ–தற்கு ஐகராப்–
பிய ெங்–கி–கள் மூல–மாக 
யூகராக்–க–ளில் இந–தியா 
பணம் செலுத்தி ெந–தது. 
அசம–ரிக்–கா–வின த்ட 
அம–லா–கும் பட–ெத்–தில் இநத 
பரி–ெர்த்–த்னை முடக்–கப்–ப–டும்.

இந–நி–்ல–யில், ஈரா–னி–
டம் இருநது அடுத்த மாதம் 
1.25 மில்–லி–யன டன கச்ொ 
எண்–சணய் இறக்–கு–மதி 
செய்–ெ–தற்கு சபாதுத்–து்ற 
நிறு–ெ–னைங்–க–்ளானை இந–தி–
யன ஆயில் கார்ப்–ப–கர–ென 
(ஐஓசி), மங்–க–ளூரு ரி்ப–னைரி 
சபடகரா சகமிக்–கல்ஸ் லிமி–
சடட ஆகி–ய்ெ ஒப்–பந–தம் 
செய்–துள்–்ளனை. மாதந–கதா–றும் 
ெழக்–க–மாக இறக்–கு–மதி செய்–
யும் அ்ள–வி–கலகய தற்–கபா–தும் 
கச்ொ எண்–சணய் இறக்–கு–மதி 
செய்ய ஐஓசி நட–ெ–டிக்்க 
எடுத்–துள்–்ள–தாக தக–ெல்–கள் 
சதரி–விக்–கின–றனை. கச்ொ எண்–
சணய்க்கு ஈடாக இந–தியா 
ெழக்–க–மாக ெழங்கி ெரும் 
யூகரா பரி–ெர்த்–த்னை இனி 

முடங்–கும் நி்ல–யில், அதற்–குப் 
பதி–லாக இந–திய ரூபா–் யக் 
சகாண்கட ஈரா–னு–டன 
ெர்த்–த–கம் செய்–ெ–தற்–கானை 
நட–ெ–டிக்–்க–க்்ள அதி–கா–
ரி–கள் கமற்–சகாண்–டுள்–்ள–
னைர். இதற்கு ஈரான அர–சும் 
ஒப்–புக் சகாண்–டுள்–்ள–தா–கத் 
சதரி–கி–றது. யுககா ெங்கி, 
ஐடி–பிஐ ெங்கி ஆகி–ய–ெற்–றின 
மூல–மாக ஈரா–னுக்கு ரூபா–
யில் பரி–ெர்த்–த்னை செய்ய 
நட–ெ–டிக்்க எடுக்–கப்–படடு 
ெரு–கி–றது. 

அநத ரூபாய்–க்்ள, இந–
தி–யா–வி–டம் இருநது உணவு 
தானி–யங்–கள், மருநது சபாருள்–
கள் உள்–ளிட–ட–ெற்்ற தங்–
கள் நாட–டிற்கு இறக்–கு–மதி 
செய்து சகாள்–ெ–தற்கு ஈரான 
பயன–ப–டுத்–திக் சகாள்்ள 
திட–ட–மி–டப்–பட–டுள்–்ளது.

ெோளில்க ந்கர் மவங்க்டோஜைபதி 
்்கோயிலில் புரட்டோசி ்சனி வழிபோடு
திரு–வண–ணா–ம்ல, அக்.7-
திரு–ெண்–ணா–ம்ல மாெட–

டம் ஆரணி அடுத்த மாளி்க 
நகர் செங்–க–டா–ஜ–ல–பதி ஆல–
யத்–தில் 11ஆம் ஆண்டு புரட–
டாசி ெனிக்–கி–ழ்ம விழா 
ந்ட–சபற்–ற–தில் இநது ெமய 
அற–நி–் ல–யத்–து்ற அ்மச்–ெர் 
கெவூர் எஸ்.இரா–மச்–ெந–தி–ரன 
பங்–ககற்–றார்.

திரு–ெண்–ணா–ம்ல 
மாெட–டம், ஆரணி அடுத்த 

மாளி்க நகர் பகு–தி–யில் 
உள்்ள காட–டுப்–ப–கு–தி–யில் 
ஸ்ரீசெங்–க–டா–ஜ–ல–ப–தி–சு–ொமி 
எழுந–த–ரு–ளி–யுள்–்ளார், இநத 
ஆல–யத்–தில் 11ெது ஆண்–டாக 
புரட–டாசி மாத ெனிக்–
கி–ழ–்ம்ய விகெ–ெ–மாக 
சகாண்–டாடி ெரு–கின–ற–னைர். 
இவ்–வி–ழா–வில் ஆயி–ரக்–க–
ணக்–கானை சபாது–மக்–கள் 
பங்–ககற்று சுொ–மி்ய ெழி–ப–
டு–ெர் இவ் விழா–வில் இநது 

ெமய அற–நி–்ல–யத்–து்ற 
அ்மச்–ெர் கெவூர் எஸ்.
இரா–மச்–ெந–தி–ரன பங்–ககற்று 
சுொ–மி்ய ெழி–பட–டார். 
அப்–கபாது உடன ஒன–
றிய செய–லா–்ளர் பிஆர்ஜி.
கெகர், அரசு ெழக்–க–றி–ஞர் 
க.ெங்–கர், கமற்கு ஆரணி 
ஒன–றிய செய–லா–்ளர் எம்.
கெலு, எஸ்.யு.ெனைம் கும–
ரன உள்–ளிட–கடார் கலநது 
சகாண்–ட–னைர்.

�	அமைச்சர் ச்சவூர் எஸ்.இராைச்சந்திரன் பஙசகேற்பு

நோ்கபபடடிேத்தில் ம்டஙகு தடுபபு பணி: ஆடசியர் ஆய்வு
நாைப்–்ட–டி–னைம், அக்.7-

நாகப்–பட–டி–னைம் நக–ராடசி, 
காரி–யாங்–குடி செட–டித் 
சதரு–வில் சடங்கு தடுப்பு 
நட–ெ–டிக்–் க–கள் மற்–றும் தூய்–
்மப் பணி–க்்ள   மாெடட 
ஆட–சித் த்ல–ெர் மு்னை–
ெர்.சீ.சுகரஷ்–கு–மார் ஆய்வு  
செய்–தார்.

ஆய்–வின கபாது மாெடட 
ஆட–சித்  த்ல–ெர் சதரி–வித்–த–
தா–ெது:-

  “சகாசுக்–கள் மூலம் பர–வும் 
கநாயி–லி–ருநது நம்்ம பாது–காத்–
துக்–சகாள்்ள கநாய்ப்–பற்–றிய 
விழிப்–பு–ணர்வு கத்ெப்–ப–
டு–கி–றது. எனைகெ சபாது–
மக்–கள் தங்–கள் வீடு–க–்்ளச் 
சுற்றி கதங்–காய் மட–் ட–கள், 
பி்ளாஸ்–டிக் சபாருட–கள், 
டயர்–கள் மற்–றும் உ்டநத 
மண்–பாண்–டங்–கள் ஆகி–ய–
ெற்–றில் ம்ழ–நீர் கதங்–கா–மல் 
பார்த்–துக் சகாள்–ெ–து–டன,  
வீடடு உப–கயாத்–திற்–காக 
கெமித்து ்ெத்–தி–ருக்–கும் 
குடி–நீர் பா்னை–க்்ள நனகு 
மூடி ்ெத்து பயன–ப–டுத்த 
கெண்–டும். 

 நாகப்–பட–டி–னைம் மாெட–

 � திருவணணாம்ல மாவட்டம் மாளி்ை நைர ைாடடுப்்குதியில் உள்ள ஸ்ரீசவஙை்டாஜல்தி 
ஆலயததில் ந்்டச்ற்்ற 11ம் ஆணடு விழா புரட்டாசி ெனிக்கிழ்ம வழி்ாடு நிைழ்வில் இந்து ெமய 
அ்றநி்லயதது்்ற அ்மச்ெர மெவூர எஸ்.இராமச்ெந்திரன ் ஙமைற்று சுவாமி �ரிெனைம் செய�ார.

 � நாைப்்டடினைம் நைராடசி, ைாரியாஙகுடி செடடித ச�ருவில் ச்டஙகு �டுப்பு ந்டவடிக்்ைைள் 
மற்றும் தூய்மப் ்ணிை்ள மாவட்ட ஆடசித �்லவர மு்னைவர சீ.சுமரஷ்குமார  
்ார்வயிடடு, குடிநீரின �ன்ம்ய ஆயவு செய�ார.

டத்–தில் சடங்கு காய்ச்–ெல் 
தடுப்பு நட–ெ–டிக்–்க–கள், 
தற்–கா–லிக சகாசு ஒழிப்பு 
பணி–யா–்ளர்–கள் மூலம் ந்ட–
சபற்று ெரு–கி–றது. சமாத்–
தம் 455 நபர்–கள் பணி–யில் 
அமர்த்–தப்–பட–டுள்–்ள–னைர்.

 இது–ெ–்ர–யில் மாெட–
டத்–தில் ஜனை–ெரி முதல் இநத 
ஆண்–டில் 19 கபர் சடங்கு 
காய்ச்–ெ–லால் பாதிக்–கப்–படடு 
சிகிச்்ெ சபற்று வீடு திரும்–பி–
யுள்–்ள–னைர். சகாசு புழு ஒழிப்பு 

மருநது சடமி–பாஸ்-1700 லிட–
டர், பு்க அடிக்–கும் மருநது-
1100 லிட–டர், பு்க அடிக்–கும் 
கருவி -199 இருப்பு உள்–்ளது. 
கமற்–பார்்ெ பணிக்–காக 75 
சுகா–தார ஆய்–ொ–்ளர்–கள், 
11 ெட–டார சுகா–தார கமற்–
பார்–் ெ–யா–்ளர்–கள் பணி–யில் 
உள்–்ள–னைர். சடங்கு காய்ச்–ெல் 
உள்–்ளதா எனை கண்–டு–பி–டிக்–கும் 
்மயங்–கள் நாகப்–பட–டி–னைம், 
கெதா–ரண்–யம், சீர்–காழி, 
மயி–லா–டு–து்ற ஆகிய அரசு 

மருத்–து–ெ–ம–்னை–க–ளில் உள்–
்ளது. காய்ச்–ெ–லால் பாதிக்–
கப்–பட–கடா–ருக்கு சிகிச்்ெ 
அளிக்க தனி ொர்–டு–கள் 
அரசு மருத்–து–ெ–ம–் னை–க–ளில் 
அ்மக்–கப்–பட–டுள்–்ளது. 
கிரா–மப் பகு–தி–கள் மற்–றும் 
அரசு மருத்–து–ம–்னை–க–ளில் 
காய்ச்–ெல் கண்–கடா–ருக்கு 
நில–கெம்பு குடி–நீர் மற்–றும் 
ஓ.ஆர்.எஸ் க்ர–ெல் ெழங்–
கப்–ப–டு–கி–றது.

 சடங்கு காய்ச்–ெல் பற்றி 

விழிப்–பு–ணர்வு ஏற்–ப–டுத்த 
மாண–ெர்–க–ளுக்கு சுகா–தா–ரக் 
கல்வி அளிக்–கப்–ப–டு–கி–றது. 
கமலும் வி்ளம்–பர பதா–் க–கள், 
துண்டு பிர–சு–ரங்–கள் ெழங்–
கப்–ப–டு–கின–றனை. அ்னைத்து 
அரசு மருத்–து–ெ–ம–்னை–கள் 
மற்–றும் ஆ்ரம்ப சுப–த–பார 
நி்ல–யங்–க–ளில் நாய்–கடி 
மருநது, பாம்–பு–கடி மருநது 
கபான–ற்ெ கபாது–மானை 
அ்ளவு ் கயி–ருப்–பில் உள்–்ளது.” 
எனை சதரி–வித்–தார்.

முன–னை–தாக கதவி தி்ர–ய–
ரங்–கம் அரு–கில் ந்ட–சபற்று 
ெரும் கால்–ொய் தூர்–ொ–றும் 
பணி–யி்னை பார்–்ெ–யிடட 
மாெடட ஆட–சித் த்ல–ெர் 
அெர்–கள் ம்ழ–நீர் கதங்–கா–மல் 
வி்ர–ொக ெடி–யும் ெண்–ணம் 
நீர் செல்–லும் ெழி–க்்ள ெரி–
செய்–திட அலு–ெ–லர்–க–ளுக்கு 
அறி–வு–றுத்–தி–னைார்.

இநத ஆய்–வின கபாது, 
து்ண இயக்–கு–நர்(சுகா–தா–ரப் 
பணி–கள்) மரு.வி.ெண்–மு–க–சுந–த–
ரம், மாெடட சகாள்்்ள 
கநாய் தடுப்பு அலு–ெ–லர் ஏ.சுப்–
பி–ர–ம–ணின, நக–ராடசி ஆ்ண–
யர்(சபா) இர–விச்–ெந–தி–ரன, 
ெட–டாட–சி–யர் இ்ளங்–ககா–ென 
மற்–றும் அரசு அலு–ெ–லர்–கள் 
உடன இருந–த–னைர்.

ஆணடு ்சந்தோ   ₹ 1500
த�ொடர்புக்கு: 044-43155555,  
9791992555 - 9791913555 
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திருப்பரங்குன்றம்- திருவாரூரில் 
கழகமே அமோக வவற்றி வ்பறும்

க�ோவை, அக்.7-
திருப்–ப–ரங்–குன்–றம், திரு–வா–ரூ–ரி–லும் 

கழ–கமே அமோக வவற்றி வபறும் 
என்று அமேச்–சர் எஸ்.பி.மவலு–ேணி 
கூறி–னார்.

மகாமவ ோவட்ட அண்ா 
டூரிஸ்ட ்டாக்ஸி ஓட–டு–நர் ேற்–றும் 
உரி–மே–யா–ளர்–கள் சங்க துவக்க 
விழா ேற்–றும் ஆம�ா–சமன கூட–்டம் 
மகாமவ இத–ய–வதய்–வம் ோளி–மக–
யில் நம்ட–வபற்–றது. கூட–்டத்–திற்கு 
கழக அமேப்பு வசய–�ா–ள–ரும், 
மகாமவ புற–ந–கர் ோவட்ட கழக 
வசய–�ா–ள–ரும், நக–ராடசி நிர்–வா–கம், 
ஊரக வளர்ச்சி, சிறப்பு திட–்டங்–கள் 
வசய–�ாக்–கத்–துமற அமேச்–ச–ரு–ோன 
எஸ்.பி.மவலு–ேணி க�ந்து வகாணடு 
சிறப்–பு–மர–யாற்–றி–னார். 

பின்–னர் அவர் வசய்–தி–யா–ளர்–க–
ளி–்டம் கூறி–ய–தா–வது:-

புரட–சித்–த–ம�வி அம்ோ அவர்–க–
ளின் வழி–யில் முதல்–வர் எ்டப்–பாடி 
மக.பழ–னி–சாமி, தும் முதல்–வர் 
ஓ.பன்–னீர்–வசல்–வம் ஆகி–மயார் 
தம�–மே–யி–�ான கழக ஆடசி ேக்–க–
ளுக்கு மதமவ–யான அமனத்து திட–
்டங்–க–மள–யும் சிறப்–பான முமற–யில்  
வசய–�ாற்றி வரு–கி–றது.  முதல்–வர் 
எ்டப்–பாடி மக.பழ–னி–சாமி கன–ேமழ, 

பரு–வ–ேமழ வதா்டங்–கு–வ–தற்கு முன்–பாக  
ஆயத்–த–ப–ணி–கமள கண–கா–ணிக்–க–வும், 
துரித ந்ட–வ–டிக்மக மேற்–வகாள்–ளும் 
வமக–யில் உள்–ளாடசி, வபாதுப்–பணி, 
வநடுஞ்–சாம� ேற்–றும் மபரி–்டர் 
மே�ாணமே வரு–வாய் துமற–கமள 
இம்த்து கூட–்டங்–கள் ந்டத்தி 
ஒவ்–வவாரு ோவட–்டங்–க–ளுக்–கும் 
ோனிட–்டர் அதி–காரி ேற்–றும் இன்–
சார்ஜ் அதி–கா–ரி–கள் மூத்த ஐ.ஏ.எஸ். 
அதி–கா–ரி–கள் நிய–மித்து உள்–ளார்.

வசன்–மன–யில் உள்ள 15 ேண–்ட–
�ங்–க–ளுக்–கும் தனித் தனி–யாக ஐ.ஏ.எஸ் 
அதி–கா–ரி–கமள நிய–மித்–தும்,  அந்–தந்த 
ோவட–்டங்–க–ளில் அமேச்–சர்–கள் 
அறி–வு–மர–யின் மபரில் அதி–கா–ரி–கள் 
மூ�ம் மபார்க்–கா� ந்ட–வ–டிக்–மக–க–
மள–யும் எடுத்து வரு–கி–றது.  மேலும் 
தூர்–வா–ரும் இயந்–தி–ரங்–க–ளும்  தயார் 
நிம�–யில் உள்–ளன.  ேமழ அதி–க–
ோக வரக்–கூ–டிய சூழ–லில் வபாது 
ேக்–கள் தங்–கும் வமக–யி� நிவா–ர் 
முகாம்–க–ளும் அங்கு அவர்–க–ளுக்கு 
மபாதிய உ்வு, சுத்–த–ோன குடி–நீர், 
ேருத்–துவ பரி–மசா–தமன ஏற்–பா–டு–க–
ளும்  தயார் நிம�–யில் உள்–ளது. 

இந்த கடசி புரட–சித்–த–ம�–வர் 
எம்.ஜி.ஆரால் உரு–வாக்–கப்–படடு 
புரட–சித்–த–ம�வி அம்–ோ–வால் 

அரும்–பா–டு–படடு வளர்க்–கப்–பட்ட 
கடசி. இக்–கட–சிமய தின–க–ர–னால்  
ஒன்–றும் வசய்ய முடி–யாது.  

கழ–கத்–திற்கு திருப்–ப–ரங்–குன்–றத்–தில் 
கூடிய மிகப்–வப–ரிய கூட–்டத்மத பார்த்–
து–விடடு புரட–சித்–த–ம�வி அம்ோ 
அவர்–க–ளால் துரத்–தி–ய–டிக்–கப்–பட்ட 
தின–க–ரன் உளறி வரு–கி–றார்.  

இந்த ோதிரி காவே–டி–கமள அவர் 
நிமறய பண–ணிக் வகாண–டி–ருப்–பார். 
தும் முதல்–வர் ஓ.பன்–னீர்–வசல்–வம் 
தின–க–ர–னின் மகள்–விக்கு வதளி–வாக 
பதில் வசால்லி விட–்டார். 

நானும், தங்–க–ே–ணி–யும் கடசி 
விஷ–யத்–தில் தம�–யி்ட மவண–்டாம் 
என்று திட–்ட–வட–்ட–ோக கூறி வி�–கிக் 
வகாள்–ளுங்–கள் என்று கூறி–மனாம். 

 முதல்–வர் எ்டப்–பாடி மக.பழ–னி–
சாமி, தும் முதல்–வர் ஓ.பன்–னீர்–
வசல்–வம் ஆகி–மயார்  ஒற்–று–மே–யாக 
கழ–கத்–மத–யும், ஆட–சி–மய–யும் சிறப்–பாக 
வழி ந்டத்தி வரு–கி–றார்–கள்.

கழக வதாண–்டர்–கள் திருப்–ப–ரங்–
குன்–றத்–தில் மதர்–தல் மவம�மய 
ஆரம்–பித்து விட–்டார்–கள். திருப்–ப–
ரங்–குன்–றம் இம்டத்–மதர்–த–லில் 50 
ஆயி–ரம் வாக்–கு–கள் வித்–தி–யா–சத்–தில் 
கழ–கம் வவற்றி வபறு–வது உறு–தி–யாகி 
விட–்டது. இமத–மபால் திரு–வா–ரூ–ரி–லும் 

கழ–கமே வவற்றி வபறும்.  
இவ்–வாறு அமேச்–சர் எஸ்.

பி.மவலு–ேணி கூறி–னார். 
மபட–டி–யின்–மபாது ோந–கர் 

ோவட்ட கழக வசய–�ா–ள–ரும், 
வ்டக்கு சட–்ட–ேன்ற உறுப்–பி–ன–ரு–
ோன பி.ஆர்.ஜி.அருண–கு–ோர், 
ோநி� வகாள்மக பரப்பு தும் 
வசய–�ா–ளர் வச.ே.மவலு–சாமி, 
ோநி� வர்த்–தக அணி தம�–வ–ரும், 
மகாமவ வதற்கு சட–்ட–ேன்ற உறுப்–
பி–னர் அம்–ேன் மக.அர்ச்–சு–்ன், 
அண்ா வதாழிற்–சங்க ோநி–�க்–
குழு உறுப்–பி–னர் யு.ஆர்.கிருஷ்–் ன், 
கழக சிறு–பான்–மே–யி–னர் ந�ப்–பி–ரிவு 
இம் வசய–�ா–ளர் சிடிசி ஜப்–பார்  
ஆகி–மயார் உ்ட–னி–ருந்–த–னர்.

�	அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுைணி வேட்டி

ப�ொதுமக்களின் க்கொரிக்்க்ை ஏற்று
பையூர் எம்ஜிஆர் நகரில்  

ஆழ்துபை கிணறு அபைக்கும் ைணி
திரு–ைண்–ணோ–மவை, அக்.7-
 திரு–வண–் ா–ேம� ோவட–

்டம் ஆரணி அடுத்த மபயூர் 
கிரா–ேத்–தில் வபாது–ேக்–கள் 
குடி–நீர் மகடடு மகாரிக்மக 
மவத்–த–தன் மபரில் உ்ட–ன–
டி–யாக ஆழ்–துமள கி்று 
அமேக்–கப்–பட–டு–வ–ரு–வமத  
இந்து சேய அற–நி–ம�–யத்–
துமற அமேச்–சர் மசவூர் 
எஸ்.இரா–ேச்–சந்–தி–ரன் பார்–
மவ–யிட–்டார்.

திரு–வண–் ா–ேம� ோவட–
்டம் ஆரணி அடுத்த மபயூர் 

எம்–ஜி–ஆர் நகர் பகு–தி–யில் 
க்டந்த 20நாட–க–ளாக குடி–நீர் 
வர–வில்–ம�–வயன அப்–ப–
கு–தி–ேக்–கள் குடி–நீர் மகடடு 
அமேச்–ச–ரி–்டம்  மகாரிக்மக 
மவத்–த–னர்.   

இதன்–மப–ரில் அப்–ப–கு–தி–
யில் உ்ட–ன–டி–யாக ஆழ்–துமள 
கி்று அமேக்க அமேச்–சர் 
மசவூர் எஸ்.இரா–ேச்–சந்–தி–ரன் 
உத்–த–ர–விட–்ட–தின் மபரில் 
சனிக்–கி–ழமே மபயூர்-வாமழப்–
பந்–தல் சாம�–யில் ஆழ்–துமள 
கி்று அமேக்–கப்–பட–்டது. 

அப்–ப–ணிமய அமேச்–சர் 
மநரி–ம்ட–யாக வசன்று பார்–மவ–
யிட–்டார். அப்–மபாது உ்டன் 
ஒன்–றிய வசய–�ா–ளர் பிஆர்ஜி.
மசகர். அரசு வழக்–க–றி–ஞர் 
க.சங்–கர், நகர வசய–�ா–ளர் 
எ.அமசாக்–கு–ோர், நகர அம்ோ 
மபரமவ வசய–�ா–ளர் பாரி 
பி.பாபு, பாசமற ோவட்ட 
வசய–�ா–ளர் ஜி.வி.கமஜந்–தி–ரன், 
ோவட்ட பிர–தி–நிதி அகி–ம�ஷ் 
பாபு, மபயூர் க�ா–ரகு, பிஸ்–
கட குே–ரன், உள்–ளிட–ம்டார் 
உ்ட–னி–ருந்–த–னர்.

�	அமைச்சர் வ்சவூர் எஸ்.இராைச்சந்திரன் ோர்மேயிட்்ார்

தினகரன் த�ோல்வி ையத்தில் 
த�ோக்கபர தைோல் தைசுகிறோர்

மதுவை, அக்.7- 
வரு–வாய்த்–து–மற–யின் சார்–பில் 

திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் வதாகு–தி–யில் 9 
இ்டங்–க–ளில்  418 பய–னா–ளி–க–ளுக்கு 
ரூ.66 �ட–சம் ேதிப்–பில் ந�த்–திட்ட 
உத–வி–கமள வரு–வாய் ேற்–றும்  மபரி–்டர் 
மே�ாண–மேத்–துமற அமேச்–சர் ஆர்.
பி.உத–ய–கு–ோர் வழங்–கி–னார்.  

முத–�–மேச்–சர் ேற்–றும் தும –்மு–த–�–
மேச்–சர் ஆம்க்–கி–் ங்க திருப்–ப–ரங்–
குன்–றம் வதாகு–தி–யில் உள்ள சிம�–ோன், 
புளி–யங்–கு–ளம், விர–க–னூர், பமன–யூர், 
சாே–நத்–தம், விரா–த–னூர், நல்–லூர், குச–
வண–குணடு, மசாளங்–கு–ருணி, ஆகிய 9 
இ்டங்–க–ளில் 418 பய–னா–ளி–க–ளுக்கு ரூ.66 
�ட–சம் ேதிப்–பில் ந�த்–திட்ட உத–வி–கள் 
வழங்–கும் விழா நம்ட–வபற்–றது இந்த 
நிகழ்ச்–சிக்கு ோவட்ட ஆட–சித்–த–ம�–
வர் எஸ்.ந்ட–ரா–ஜன் தம�மே தாங்–கி–
னார். மேற்–கண்ட 9 இ்டங்–க–ளுக்–கும் 
மநர–டி–யா–கச் வசன்று ந�த்–திட்ட 
உத–வி–கமள வரு–வாய் ேற்–றும் மபரி–்டர் 
மே�ாண–மேத்–துமற அமேச்–சர் ஆர்.
பி.உத–ய–கு–ோர் வழங்–கி–னார்.

இந்–நி–கழ்ச்–சி–யில் ோவட்ட வரு–வாய் 
அலு–வ–�ர் கு்ா–ளன், கழக அமேப்–
புச்–வச–ய–�ா–ளர் ே.முத்–து–ரா–ே–லிங்–கம், 
ேதுமர வதற்கு வதாகுதி சட–்ட–ேன்ற 
உறுப்–பி–னர் எஸ்.எஸ்.சர–வ–் ன், மேலூர் 
சட–்ட–ேன்ற உறுப்–பி–னர் வபரி–ய–புள்–ளான் 
(எ) வசல்–வம், ஒன்–றிய கழக வசய–�ா–
ளர் ராே–கி–ருஷ்–்ன், ோவட்ட கழக 
தும்ச்–வச–ய–�ா–ளர் அய்–யப்–பன், 
ோவட்ட இ�க்–கிய அணிச்–வச–ய–�ா–
ளர் திருப்–பதி உள்–ளிட்ட ப�ர் க�ந்து 
வகாண–்ட–னர். 

நிகழ்ச்–சி–யில் அமேச்–சர்ஆர்.பி.உத–ய–
கு–ோர் மபசி–ய–தா–வது:-

அர–மசத்–மதடி ேக்–கள் வசன்ற கா�ம் 
மபாய், ேக்–க–மளத்–மதடி அரசு என்ற 
திட–்டத்மத புரட–சித்–த–ம�வி அம்ோ 
உரு–வாக்கி வகாடுத்–த–தால் இன்று வார 
வாரம், ஒவ்–வவாரு கிரா–ேங்–க–ளி–லும் 
அம்ோ திட்ட முகாம் நம்ட–வபற்று 
வரு–கி–றது. இந்த திட–்டத்–தின் மூ�ம் 

ேக்–கள் வகாடுக்–கும் ேனுக்–கள் மீது 
உ்ட–ன–டி–யாக தீர்வு கா்ப்–படடு 
வரு–கி–றது இது மபான்ற திட–்டங்–கள் 
இந்–திய திரு–நாட–டில் எங்–குமே இல்ம�. 

கம்டக்–மகா–டி–யி–லி–ருக்–கும் ேக்–கள் 
அர–சின் திட–்டங்–க–ளால் பயன்–வபற 
மவண–டும் என்று அம்ோ அவர்–கள் 
வசால்–லிக்–வகா–டுத்த அறி–வு–மரப்–படி 
இன்று முத–�–மேச்–ச–ரும், தும –்மு–த–�–
மேச்–ச–ரும் கம்டக்–மகாடி ேக்–க–ளுக்–கும் 
திட–்டங்–கமள வசயல்–ப–டுத்தி வரு–கின்–ற–னர். 
தற்–மபாது திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் வதாகுதி 
சட–்ட–ேன்ற உறுப்–பி–னர் ஏ.மக.மபாஸ் 
ேமறந்த துக்–கம் ஒரு புறம் இருந்–தா–லும் 
உங்–க–ளுக்கு வசய்ய மவண–டிய திட–
்டங்–கமள இது மபான்ற முகாம்–கள் 
மூ�ம் உங்–க–ளுக்கு நாங்–கள் வழங்கி 
வரு–கி–மறாம் ஆனால் இமதக்–கூ்ட 
எதிர்–கட–சி–யின்ர் வபாறுத்–துக்–வகாள்ள 
முடி–யா–ேல் விேர்–ச–னம் வசய்து வரு–
கின்–ற–னர் ேக்–க–ளுக்கு ந�த்–திட–்டங்–கமள 
வழங்–கு–வது எங்–கள் க்ட–மே–யா–கும், 
ஏவனன்–றால் அம்ோ மீண–டும் ஆட–
சிக்கு வர மவண–டும் என்று தான் 
நீங்–கள் வாக்–க–ளித்–தீர்–கள், அதற்–குப்–
பின் நம்ட–வபற்ற இம்டத்–மதர்–த–லி–லும் 
அம்–ோ–வுக்–குத்–தான் வாக்–க–ளித்–தீர்–கள், 
அத–னால் உங்–க–ளுக்கு மசமவ வசய்ய 
எங்–க–ளுக்கு தார்–மீக உரிமே உணடு.

க்டந்த இம்டத்–மதர்–த–லில் பல்–மவறு 
மதர்–தல் வாக்–கு–று–தி–கமள அளித்–மதாம், 
அந்த மதர்–தல் வாக்–கு–று–தி–க–வளல்–�ாம் 
தற்–மபாது நிமற–மவற்–றப்–படடு வரு–கி–றது 
அதில் குறிப்–பாக எய்ம்ஸ் ேருத்–து–வ–
ேமன திட–்டத்மத இம்டத்–மதர்–த–லில் 
மதர்–தல் வாக்–கு–று–தி–யாக வகாடுத்–மதாம் 
எய்ம்ஸ் ேருத்–து–வ–ே–மனமய அம்–ோ–வின் 
வழி–யில் முத–�–மேச்–ச–ரும், தும்–
மு–த–�–மேச்–ச–ரும், பார–த–பி–ர–த–ே–ரி–்டம் 
எடுத்–துச்–வசன்று அறி–விப்மப வவளி–
யி–்டச்–வசய்து இதற்–காக வரு–வாய்த்–து–
மற–யின் சார்–பில் 200 ஏக்–கர் நி�ங்–கள் 
ஒதுக்–கப்–பட–டுள்–ளது தற்–மபாது கூ்ட 
அந்த இ்டத்–தில் ேண–ப–ரி–மசா–த–மனமய 
ேத்–திய அரசு ந்டத்–தி–யுள்–ளது இப்–படி 

படிப்–ப–டி–யாக பல்–மவறு கட–்டங்–க–ளில் 
எய்ம்ஸ் ேருத்–து–வ–ே–மனமய உரு–வாக்கி 
வரு–கி–மறாம் ஆனால் ஸ்்டா–லின் வபறாத 
பிள்–மளக்கு வபயர் மவப்–பதா என்று 
விேர்–ச–னம் வசய்து வரு–கி–றார். 

பிறந்த பிள்–மளக்–குத்–தான் வபயர் 
மவக்–கின்–மறாம், அந்த வபயர் தான் 
எய்ம்ஸ் ேருத்–து–வ–ேமன ஆகும். அந்த 
வபயர் தங்–க–ளுக்கு வர–வில்–ம�மய என்ற 
வயிற்–வற–ரிச்–ச–�ால் உள–றி–வ–ரு–கி–றார். 
எய்ம்ஸ் ேருத்–து–வ–ேமன நிச்–ச–யம் இந்த 
திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் வதாகு–திக்கு வரும், 
உங்–க–ளுக்கு வதா்டர்ந்து இரவு பக–�ாக 
உமழத்து திட–்டங்–கமள அளித்து வரும் 
இந்த அர–சிற்கு நற்–சான்று அளிக்–கும் 
வமக–யில் விமர–வில் வரும் திருப்–ப–ரங்–
குன்–றம் வதாகுதி இம்டத்–மதர்–த–லில் 
கழ–கத்–திற்கு ேகத்–தான வவற்–றி–மயத்–தர 
மவண–டும் என்று அவர் மபசி–னார்.    

அதன் பின் வசய்–தி–யா–ளர்–க–ளி–்டம் 
அமேச்–சர் ஆர்.பி.உத–ய–கு–ோர் கூறி–ய–
தா–வது:-

திருப்–ப–ரங்–குன்–றம் இம்டத்–மதர்–த–லில் 
கழ–கத்–திற்கு ோவப–ரும் வவற்றி என்ற 
நிம�–யில் மீண–டும் ஒரு ேகத்–தான 
வவற்றி கழ–கத்–திற்கு கிம்டக்–க–மபா–கி–றது 
என்ற அடிப்–ப–ம்ட–யில் முத–�–மேச்–சர் 
ேற்–றும் தும –்மு–த–�–மேச்–சர் பங்–மகற்ற 
ஆம�ா–ச–மனக்–கூட–்டத்–தில் கண–கூ–்டாக 
எதிர்–கட–சி–கள் கண–்ட–னர். இதமன 
வபாறுத்–துக்–வகாள்ள முடி–யாத டி.டி.
வி.தின–க–ரன் தனக்கு மதால்வி தான் 
கிம்டக்–கப்–மபா–கி–றது என்ற பயத்–தால் 
மஜாக்–கர் மபால் மபசி வரு–கி–றார். 

டி.டி.வி.தின–க–ரன் மபசு–வது அவ–ரது 
இய–�ா–மேமய காட–டு–கி–றது. இதன் 
மூ�ம்    ேக்–க–ளுக்மக நன்–றாக வதரிந்து 
விட–்டது. இவர் பதவி ஆமச பிடித்–த–வர் 
என்று கழ–கத்–திற்கு மிகப்–வப–ரிய வசல்–
வாக்கு இருப்–பமத கணடு குழம்–பிப் 
மபாய் குழப்–பத்மத ஏற்–ப–டுத்த நிமனக்–
கி–றார். டி.டி.வி.தின–க–ரன். குட–ம்டமய 
குழப்பி மீன்–பி–டிக்–கப் பார்க்–கி–றார். 
அது ஒரு மபாதும் ந்டக்–காது என்று 
அவர் கூறி–னார். 

�	அமைச்சர் ஆர்.பி.உதயகுைார் கடும் தாக்கு

 � ைருைோய்த்துவையின் சோர்பில் திருப்பைங்குன்ைம் த�ோகுதியில் 9 இடங்�ளில் 418 ்பயனோளி�ளுக்கு ரூ.66 ைடசம் மதிபபில் 
நைத்திடட உ�வி�வை அவமசசர் ஆர்.பி.உ�யகுமோர் ைழங்கினோர்.

 � �மிழ் ைைர்சசித் துவையின் சோர்பில் ்பள்ளி மற்றும் �ல்லூரி மோணைர்�ளுக்கு மோநிை அைவிைோன �விவ�, �டடுவை, 
க்பசசுப க்போடடி�ள் தசன்வனயில் உள்ை  உை�த் �மிழோைோய்சசி நிறுைனத்தில் நவடத்பற்ைது.  இபக்போடடியில் தைற்றி த்பற்ை 
மோணைர்�ளுக்கு �மிழ் ைைர்சசி, �மிழ் ்பண்்போடு மற்றும் த�ோல்லியல் துவை அவமசசர் �.்போண்டியைோஜன் ரூ.2 ைடசத்து 23 
ஆயிைம் ்பரிசுத் த�ோவ�வய ைழங்கினோர். உடன் �மிழ் ைைர்சசித்துவை மற்றும் உை�த் �மிழோைோய்சசி நிறுைன  இயக்குநர் 
க�ோ.விசயைோ�ைன் மற்றும் ்பைர் உள்ைனர்.

 � திருைண்ணோமவை மோைடடம் ஆைணி அடுத்� வ்பயூர் எம்ஜிஆர் ந�ர் ்பகுதியில் த்போது மக்�ள் க�ோரிக்வ�வயகயற்று ஆழ்துவை 
கிணறு அவமக்�ப்படடு ைருைவ� இந்து சமய அைநிவையத்துவை அவமசசர் கசவூர் எஸ்.இைோமசசந்திைன் ்போர்வையிடடோர்.

 � தசன்வன விரு�ம்்போக்�ம் த�ோகுதி 131 ைது ைடடத்திலுள்ை சிைன் பூங்�ோவில் உவடந்திருந்� 
குழந்வ��ள் விவையோடடு உ்ப�ைணங்�ள் மற்றும் பூங்�ோவில் நவட்போவ�யில் உள்ை உவடந்� 
வடல்ஸ் மோற்றும் த்போருடடு த�ன் தசன்வன த�ற்கு மோைடட �ழ� தசயைோைர்  விருவ� வி.என்.
ைவி எம்.எல்.ஏ. அதி�ோரி�ளுடன் தசன்று ஆய்வு கமற்த�ோண்டோர். உடன் ்பகுதி�ழ� தசயைோைர் 
மு.மவைைோஜன், ைடட �ழ� தசயைோைர் க�ோவிந்�ன், எம்.ஏ.மூர்த்தி, சி.க�.முரு�ன், ஏஎம்.�ோமைோஜ், 
்பழனியப்பன், டி.வி.ைை�ன், தஜயைோமன், கநசமணி, பிைஸ்ஆனந்�ன், குடடி, �ோணுந�ர்திகனஷ், 
க�சவ் குமகைசன், சசி, மணி மற்றும் �ழ�த்தினரும் த்போது மக்�ளும் உடன் இருந்�னர்.

 � விழுபபுைம் மோைடட ஊை� ைைர்சசி மற்றும் ஊைோடசி�ள் துவை சோர்்போ�, �ோய்த்திடடத்தின்கீழ் தைள்ளிகமடுக்படவட 
ஊைோடசியில் ரூ.30 ைடசம் மதிபபீடடில் புதி�ோ� �டடப்படடுள்ை அம்மோ பூங்�ோ மற்றும் அம்மோ உடற்்பயிற்சி நிவையத்வ� சடடம், 
நீதிமன்ைங்�ள், சிவைசசோவை�ள், சுைங்�ங்�ள் மற்றும் �னிமங்�ள் துவை அவமசசர் சி.வி.சண்மு�ம் திைந்து வைத்�ோர்.. உடன் 
மோைடட ஆடசித்�வைைர் முவனைர் இை.சுபபிைமணியன், நோடோளுமன்ை உறுபபினர்�ள் ஆைணி தசஞ்சி.கசைல் ஏழுமவை, 
விழுபபுைம் இைோகஜந்திைன், சடடமன்ை உறுபபினர்�ள் ைோனூர் சக்ை்போணி, மயிைம் டோக்டர்.மோசிைோமணி, ஒன்றிய தசயைோைர்�ள் 
கிருஷ்ணமூர்த்தி, ைோகஜந்திைன் மற்றும் ்பைர் உள்ைனர்.
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திரிஷாவின் திடீர் முடிவு
திரிஷா நடிப்–பில் தற்–ப�ாது ‘கர்–ஜனை, சது–ரஙக பேடனடை-

2, 1818, �ர–ம–�–தம் வினை–யாடடு, ப�ட–டை’ உள்–ளிடடை �டைங–கள் 
உரு–ோகி ேரு–கின்–றை. 

விஜய் பசது–�தி பஜாடி–யாக திரிஷா நடித்–துள்ை ‘96’ �டைம், 
சமீ–�த்–தில் தினர–ய–ரங–கு–க–ளில் வேற்–றி–க–ர–மாக ஓடிக்–வகாண்–டி–ருக்–
கி–றது. விஜய் பசது–�தி- திரி–ஷா–வின் நடிப்–புக்கு �ாராட–டுக்–க–ளும் 
குவிந்து ேரு–கின்–றை.

இந்–தப் �டைத்–தின் வேற்–றி–யில் மகிழ்ந்து ப�ாை 
திரிஷா, நல்்ல கனத என்–றால் சம்–�–ைத்னத கணி–ச–
மாக குனறத்–துக் வகாள்ை முன்–ேந்–தி–ருக்–கி–றார். 
பிர–�்ல இயக்–கு–ைர், முன்–ைணி நாய–கன் �டைம் 
என்–றால் சம்–�ை விஷ–யத்–தில் இன்–னும் இறஙகி 
ேரு–ோ–ராம்.  

தமிழ், வதலுஙகு, இந்தி உட–�டை 200-க்கும் பமற்–�டடை 
�டைங–க–ளில் ஸடைண்ட மாஸ–டை–ராக �ணி–யாற்–றி–யி–ருக்–கும் 
‘ஸடைன்’ சிோ ’பேட–னடை–யன்’ �டைத்–தின் மூ்லம் நாய–க–ைாக 
அறி–மு–க–மா–கி–றார். நாய–கி–யாக பநகா நடிக்–கி–றார்.

அதற்கு முன்–ைபர சி்ல �டைங–க–ளில் ஸடைண்ட மாஸ–டை–
ரா–கப் �ணி–யாற்–றி–யி–ருந்–தா–லும் �ா்லா–வின் ‘நந்–தா’ �டைம் 
மூ்லம்–தான் பிர–�–்ல–மா–ைார். மாஸ–டை–ரா–கபே வதாடைர்ந்து 
பிசி–யாக இருந்து ேரும் நின்ல–யில், நடிப்பு ஆனச–யில் 
இரண்டு �டைங–க–ளில் வில்–்ல–ைாக தன்ல காட–டி–ய–ேர், 
இப்–ப�ாது நாய–க–ைாகி விட–டைார். 

விஜய் நடித்த ‘பிரி–ய–மு–டைன்’ வேற்–றிப்–�–டைத்னத இயக்–
கிய இயக்–கு–நர் வின்–வசன்ட வசல்ோ கனத, தினரக்–கனத 
எழுதி இயக்–கு–கி–றார்.

‘சர்க்கார’ திருட்டுக்கதையா?
ஏ.ஆர்.முரு–க–தாஸ் இயக்–கத்–தில் விஜய் நடித்து வரும் ‘சர்க்–கார்’ படத்–தின் கதத 

என்–னு–தட–யது என்று கூறி பர–ப–ரப்பு ஏற்–ப–டுத்–தி–யி–ருக்–கி–றார், உதவி இயக்–கு–நர் வருண் 
ராஜஜந்–தி–ரன். இது–ததா–டர்–பாக அவர் ததன்–னிந்–திய திதரப்–பட எழுத்–தா–ளர்–கள் சங்–
கத்–தில் புகா–ரும் அளித்–தி–ருக்–கி–றார்.

‘‘தசங்–ஜகால்–’’ என்று ததைப்–பி–டப்–படட எனது கதததய 2007-ம்ஆண்டு ததன்–
னிந்–திய திதரப்–பட எழுத்–தா–ளர்–கள் சங்–கத்–தில் பதிவு தசய்–தி–ருந்–ஜதன். அதத திருடி 
தடரக்–டர் ஏ.ஆர்.முரு–க–தாஸ் ‘சர்க்–கார்’ படத்தத எடுத்–தி–ருக்–கி–றார்’ என்–பது புகா–ரின் 
சாராம்–சம். தடரக்–டர் ஜக.பாக்–ய–ராஜ் ததை–தை–யி–ைான திதரப்–பட எழுத்–தா–ளர் சங்–கம் 
இந்த புகாதர விசா–ரித்து வரு–கி–றார்–கள்.

 இதற்கு முன்–னர் இயக்–கு–னர் ஜகாபி–ந–யி–னா–ரும் ஏ.ஆர்.முரு–க–தாஸ் மீது புகார் 
வாசித்–தி–ருந்–தார். ‘தனது கற்–ப–தன–யில் உரு–வான கதத–தயத்–தான் விஜய் நடிப்–பில் 
‘கத்–தி’ என்ற தபய–ரில் ஏ.ஆர்.முரு–க–தாஸ்  பட–ைாக எடுத்து விட–டார்’ என்று அவர் 
தகாடுத்த புகார், அப்–ஜபாது தபரும் பர–ப–ரப்தப ஏற்–ப–டுத்–தி–யி–ருந்–தது. அப்–பு–ற–ைாய் 
‘அறம்’ படம் மூைம் இயக்–கு–ன–ராக ஜகாபி–ந–யி–னார் புகழ் தபற்–ற–தும்,  ஏ.ஆர்.முரு–க–தாஜச 
‘அறம்’ படத்தத புகழ்ந்–்து பாராட–டி–ய–தும் திதரக்–குப் பின்–னான ஜக–த–ைப்–பி–ர–தா–பம்.

திருமணத்துக்கு தயாரான 
முனனணி நாயகி

ஜப்பான் ் ட விழபாவில் 
ஜி.வி.பிரகபாஷ் ் டம்

‘மின்–சா–ரக்–க–ை–வு’, ‘கண்டு வகாண்–படைன் கண்டு 
வகாண்–படைன்’ �டைங–கனை வதாடைர்ந்து ராஜீவ் பமைன் 
இயக்–கத்–தில் உரு–ோ–கி–யுள்ை �டைம் ‘சர்–ேம் தாை மயம்’. 
ஜி.வி.பிர–காஷ் நாய–க–ைாக நடித்–தி–ருக்–கும் இந்த �டைத்–
திற்கு இனச ஏ.ஆர்.ரஹ்–மான். பிர–�்ல மிரு–தஙக வித்–
ோ–னி–டை–மி–ருந்து இனச கற்–றுக்–வகாள்ை விரும்–பும் ஒரு 
இனை–ஞன் பிற்–�–டுத்–தப்–�டடை சமூ–கத்னத சார்ந்–த–ேன் 
என்–�–தால், நிரா–க–ரிக்–கப்–�–டு– கி–றான். 
தனடை–க–னைத் தாண்டி அே–
ைது இனசக்–க–ைவு நினற–பே–றி–
யதா என்–�து �டைத்–தின் கனத. 

�டைப்–பி–டிப்பு முடிந்து ரிலீ–
சுக்–குத் தயா–ராகி ேரும் இந்–தப் 
�டைம்,  31-ேது படைாக்–கிபயா பிலிம் 
வ�ஸ–டி–வே–லில் தினர–யி–டைப்–�–டை–வி–ருக்–கி–
றது. �டைம் விரு–து–கனை அள்–ளு–மா? 

தமி–ழில் ‘ஜகடி, நண்–பன்’ உள்–ளிடட படங்–க–ளில் 
நடித்த இலி–யானா, ததலுங்கு, இந்–தி–யில் முன்–னணி 
நாய–கி–யாக வைம் வந்–தார். இந்–நி–தை–யில் ஆண்டரூ 
என்ற ஆஸ்–தி–ஜர–லிய புதகப்–பட கதை–ஞதர காத–லிப்–ப–தாக 
தசய்–தி–கள் வந்–தன. இரு–வ–ரும் கடற்–க–தர–யில் தநருக்–க–ைாக 
இருப்–பது ஜபான்ற படங்–க–ளும் தவளி–யா–கின. ஆனா–லும் 
இது–வி–ஷ–யத்–தில் இலி–யானா எந்–த–வித ரியாக்–––ஷ–னும் காட–ட–
வில்தை. அஜத–ஜந–ரம் இந்த தசய்–திக்–குப் பிறகு புதிய 
படங்–கதள தவிர்க்–கத் ததாடங்–கி–னார். தற்–ச–ை–யம் அவர் 
தகயில் இருப்–பது ஒஜர–தயாரு ததலுங்–குப் படம் ைட–
டுஜை. இந்த இதட–தவ–ளி–யில்–அம்–ைணி திரு–ை–ணத்–துக்கு 
தயா–ராகி வரு–கி–றார் என்ற தக–வல்–கள் தவளி–யா–கத் 
ததாடங்கி இருக்–கி–றது. ைண–ை–கன்? அஜத ஆஸ்–தி–ஜர–
லிய புதகப்–பட நிபு–ணர் தான். 

நடி–கர் சூர்யா-இயக்–கு–னர் 
ஜக.வி.ஆனந்த் கூட–ட–ணி–யில் 
3-வது பட–ைாக உரு–வா–கும் 
படத்–தில் நடி–கர் ஜைாகன்–ைால் 
பிர–த–ைர் ஜவடத்–தில் நடிக்–கி–றார்.  
சூர்யா பிர–த–ை–ரின் பாது–காப்பு 
அதி–கா–ரி–யாக நடிக்–கி–றார். விதர–
வில் படத்–தின் ததைப்தப அறி–
விக்க இருக்–கி–றது படக்–குழு.

பிரதமரின் பாதுகாப்பு 
அதிகாரியாக  சூரயா

‘‘தீரவு இல்காத பிரச்சினைனை பேசி எனை 
ேைன?’’ -ப்ட்கிறகார, விஜயபசதுேதி

சி.பிபரம்–கு–மார் இயக்–கத்–தில் விஜய் பசது–�தி, திரிஷா 
நடிப்–பில் வேளி–யா–கி–யுள்ை �டைம் ‘96’. நந்–த–பகா–�ால் 
தயா–ரித்–தி–ருக்–கும் இந்த �டைத்னத 7 ஸக்–ரீன் ஸடூ–டிபயா 
வேளி–யிட–டுள்–ைது. விமர்–சை ரீதி–
யா–க–வும், ேசூல் ரீதி–யா–க–வும் 
�டைத்–துக்கு கினடைத்–தி–ருக்–கும் 
ேர–பேற்ன� வசய்–தி–யா–ைர்–க–
ளி–டைம் �கிர்ந்து வகாண்–டைது 
�டைக்–குழு. 

 �டைத்–தின் தயா–ரிப்–�ா–ைர் 
எஸ.நந்–த–பகா–�ால், விஜய் 
பசது–�தி, இயக்–கு–ைர் சி.பிபரம்–
கு–மார், �ாடைகி சின்–மயி, 
�ாடை–்லா–சி–ரி–யர் உமா–பதவி, 
நடினக பதே–தர்–ஷினி, நடி–கர் 
முரு–க–தாஸ உள்–ளிடடை �டைக்–கு–
ழு–வி–ைர் க்லந்து வகாண்–டை–ைர். 

நிகழ்ச்–சி–யில் விஜய்–பச–து–�தி 
ப�சு–னக–யில், ‘‘இஙகு வியா–�ா–ரம் 
என்–�து ஒரு–ே–னரச் சார்ந்து 
இல்ன்ல. இன்–று–ேனர தயா–
ரிப்–�ா–ைர்–கள் சரி–யாை ேசூல் 
நி்ல–ே–ரம் இல்ன்ல என்–கி–றார்–கள். 
அது எப்–�டி சரி �ண்–ணு–ேது 
என்பற வதரி–ய–வில்ன்ல. ஒரு 
�டைத்னத தயா–ரித்து வேளிபய 
வகாண்–டு–ே–ரு–ேது எவ்–ே–ைவு 
உயிர் ப�ாகிற விஷ–யபமா, அனத 
விடைப் �்ல மடைஙகு பேதனை 
�டைம் வேளி–யா–ேது. அப்–பு–றம் 
�டைத்–தின் ேசூ–ன்லத் வதரிந்து 
வகாள்–ேது. ஊபர ‘ஹிட’ என்று 
வசால்–லும் ப�ாது, �டைத்–தின் 

ேசூப்லா அதற்கு பநர்–மா–றாக இருக்–கும். இஙகு சிஸ–டைத்–
தி–ப்லபய பிரச்–சினை இருக்–கி–றது.

சிறு–�–டைத் தயா–ரிப்–�ா–ைர்–கள், வ�ரிய �டைத் தயா–ரிப்–�ா–
ைர்–கள் என்–றில்ன்ல. நல்்ல �டைம் ேந்து 
பசர–ணும் என்று தான் எல்–ப்லா–ரும் 
பேன்ல வசய்–கி–பறாம். குறித்த பநரத்–தில் 
�டைம் வேளி–யாகி, ப�ாடடை �ணம் 
ேந்து பசர்ந்–தால் ப�ாதும். ஆைால், 
அதற்–குள் நினறய பிரச்–சி–னை–கள் உள்–
ைை. தீர்வு இல்–்லாத பிரச்–சி–னைனய 
வேளிபய ப�சி என்–ை–ோ–கப் ப�ாகி–ற–
து? அனைத்து பிரச்–சி–னை–க–னை–யும் 
ப�சி, இனத எப்–�–டி–யா–ேது சரி வசய்ய 
பேண்–டும் என்று �டைம் எடுத்–த–ேர்–கள் 
ப�ாரா–டு–கி–றார்–கள். ஆைால் �்லன் 
தான் இல்ன்ல.

‘96’ �டை வேளி–யீட–டின்–ப�ாது �ண 
பிரச்–சினை இருந்–தது உண்னம தான். 
அந்த பநரத்–தில் விஷால் ன�ைான்ஸ 
ோங–கிக் வகாடுத்த ஒண்–ணனர 
பகாடினய பகட–டை–தில் தே–றில்ன்ல. 
வ�ாது–ோக இது வதாடைர்–�ாை பிரச்–
சி–னை–கள் உங–க–ளுக்கு 5 சத–வீ–தம் 
தான் வதரிய ேரும். முழு–னம–யாக 
வதரிந்து வகாள்ை பேண்–டும் என்–றால், 
ஏதா–ேது ஒரு தயா–ரிப்–�ா–ை–னரத் 
தனி–யாக அனைத்–துக் பகடடு வதரிந்து 
வகாள்–ளுங–கள். அப்–ப�ா–து–தான் 
என்ை உண்னம என்–�து வதரி–யும். 
உண்–னம–யில் எத்–த–னைபயா பிரச்–
சி–னை–கனை தாண்–டித்–தான் ஒரு 
�டைம் தினரக்கு ேரு–கி–ற–து–’’ என்–றார்.

விஜயபசதுேதி்ககு 
வில்ைகாை 
அருண் விஜய
விஜய்–ஜச–து–பதி நடிப்–பில் 

‘மூடர்–கூ–டம்’ நவீன் இயக்–கும் 
படம் ஆக் –ஷன்-திரில்–ைர் 
பின்–ன–ணிதய கததக்–க–ள–
ைாக தகாண்–டது. விஜய் 
ஆன்–ட–னிக்கு ஜஜாடி–யாக 
‘அர்–ஜுன் தரட–டி’ பட 
நடிதக ஷாலினி பாண்ஜட 
நடிக்க, முக்–கிய ஜகரக்–ட–ரில் 
அருண்–வி–ஜய்–யும் இருக்–கி–
றார். படப்–பி–டிப்பு ததாடங்கி 
நடந்து வரு–கி–றது. படத்–்–தில் 
அருண்–வி–ஜய் வில்–ை–னாக 
நடிக்–கி–றார் என்–பது தக–வல்.

சமூக பிரச்சினைக்கு 
தீர்வு சசொல்லும் ‘ரஙகொ’

சிபி–ராஜ் நடிப்–பில் அடுத்து வேளி–ேர 
இருக்–கும் ‘ரங–கா’ �டைம் �ர்ஸட லுக் 
வேளி–யாகி �டைம் மீதாை எதிர்–�ார்ப்ன� 
கிைப்–பி–யி–ருக்–கி–றது. ஒரு சமூ–கப் பிரச்–சி–
னை–யின் பின்–ை–ணி–யில் உரு–ோ–கி–யுள்ை 
இந்த ஆக் –ஷன் திரில்–்லர் �டைத்–தின் 
வமாத்த �டைப்–பி–டிப்–பும் முடி–ே–னடைந்து 
ரிலீ–ஸுக்கு தயா–ராகி ேரு–கி–றது. 

�டைத்–தில் சிபி–ராஜ் பஜாடி–யாக 
நடித்–தி–ருப்–�–ேர் நிகி்லா விமல்.

ஸ்டண்ட் மகாஸ்டர ஹீபரகாவகாகிறகார
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கட்டுமான நல வாரிய உறுப்பினரகளுக்கு 
ரூ.75.14 லட்்சம் நலத்திட்்ட உதவி

நாமக்–கல்,அக்.7-
நாமக்–கல்–லில் நடை–பெற்ற 

நிகழ்ச்–சி–யில் தமிழ்–நாடு கட்–டு–
மான நல வாரி–யதடத சார்நத 
3460 உறுப்–பி–னர–க–ளுக்கு 
ரூ.75.14 லட்–சம் மதிப்–பி–லான 
நலத–திட்ை உத–வி–கடை 
அடமச்–சர–கள் பி.தங்–க–மணி, 
மருத–து–வர.பவ.சர�ாஜா, 
நிரலா–ெர கபீல் ஆகி–ரயார 
வழங்–கி–னர.

நாமக்–கல் மாவட்–ைம், 
ர�ாட்–ைல் ரகாஸ்–ைல் 
�ாயல் ம�ா–லில் தமிழ்–நாடு 
கட்–டு–மான மற–றும் அடமப்பு 
சா�ா பதாழி–லா–ைர நல 
வாரிய உறுப்–பி–னர–கள் ெதிவு 
முகாம் மற–றும் நலத–திட்ை 
உத–வி–கள் வழங்–கும் விழா 
மாவட்ை ஆட்–சித–த–டல–வர 
மு.ஆசியா மரி–யம் தடல–டம–யில் 
நடை–பெற–்றது. இ்ந–நி–கழ்ச்–சிக்கு 
பதாழி–லா–ைர ஆடை–யர 
இ�ா.ந்ந–த–ரகா–ொல், நாமக்–
கல் நக� கழக பசய–லா–ை–
ரும், பதாகுதி சட்–ை–மன்ற 
உறுப்–பி–ன–ரு–மான ரக.பி.
பி.ொஸ்–கர, ரச்ந–த–மங்–க–லம் 
பதாகுதி கழக சட்–ை–மன்ற 
உறுப்–பி–னர சி.ச்ந–தி–�–ரச–க–�ன, 
கழக பொதுக்–குழு உறுப்–
பி–ன–ரும், திருச்–பசங்–ரகாடு 
பதாகுதி கழக சட்–ை–மன்ற 
உறுப்–பி–ன–ரு–மான பொன.
ச�ஸ்–வதி ஆகி–ரயார முன–
னிடல வகித–த–னர.

இ்ந–நி–கழ்ச்–சி–யில் கழக 
அடமப்–புச் பசய–லா–ை–ரும், 
நாமக்–கல் மாவட்ை கழக 
பசய–லா–ை–ரும், மின–சா–�ம், 

மது–வி–லக்கு மற–றும் ஆயத–தீர–
டவத–துட்ற அடமச்–ச–ரு–மான 
பி.தங்–க–மணி, கழக மக–ளிர 
அணி இடைச் பசய–லா–ை–
ரும், சமூக நலன மற–றும் 
சத–து–ை–வுத திட்–ைத–துட்ற 
அடமச்–ச–ரு–மான மருத–து–வர.
பவ.சர�ாஜா, பதாழி–லா–
ைர நலத–துட்ற அடமச்–சர 
மருத–து–வர நிரலா–ெர–க–பில் 
ஆகி–ரயார தமிழ்–நாடு கட்–டு–
மா–னத பதாழி–லா–ைர–கள் நல 
வாரி–யத–தில் 2,552 ெய–னா–
ளி–க–ளுக்கு ரூ.55.39 லட்–சம் 
மதிப்–பி–லான நலத–திட்ை 
உத–வித–பதா–டக–க–டை–யும், 
தமிழ்–நாடு அடமப்–பு–சா�ா 
ஆதி தி�ா–வி–ைர மற–றும் 
ெழங்–கு–டி–யி–னர வகுப்டெ 
சார்நத 198 ெய–னா–ளி–க–ளுக்கு 
ரூ.3.76 லட்–சம் மதிப்–பி–லான 

நலத–திட்ை உத–வித–பதா–
டக–க–டை–யும், ஆட்ரைா 
பதாழி–லா–ைர–கள் நல வாரி–
யத–தில் 710 ெய–னா–ளி–க–ளுக்கு 
ரூ.15.98 லட்–சம் மதிப்–பி–லான 
நலத–திட்ை உத–வித–பதா–டக–க–
டை–யும் என பமாத–தம் 3,460 
ெய–னா–ளி–க–ளுக்கு ரூ.75.14 
லட்–சம் மதிப்–பி–லான நலத–
திட்ை உத–வித–பதா–டக–கடை 
வழங்–கி–னார–கள்.

இ்ந–நி–கழ்ச்–சி–யில் கழக 
அடமப்–புச் பசய–லா–ை–ரும், 
நாமக்–கல் மாவட்ை கழக 
பசய–லா–ை–ரும், மின–சா–�ம், 
மது–வி–லக்கு மற–றும் ஆயத–தீர–
டவத–துட்ற அடமச்–ச–ரு–மான 
பி.தங்–க–மணி பதரி–வித–த–தா–வது:-

பு�ட்–சித–த–டல–வர எம்.
ஜி.ஆர 1982-ம் ஆண்டு உைல் 
உடழப்பு பதாழி–லா–ைர 

சங்–கத–தி–டன–யும். அம்மா 
பதாழி–லா–ைர–கள் நலன கருதி 
ெல்–ரவறு திட்–ைங்–க–டை–யும் 
உரு–வாக்–கி–னார. நாமக்–கல் 
மாவட்–ை–மா–னது ெல்–ரவறு 
பதாழிற–சா–டல–க–ளும். பநச–
வா–ைர–கள். முட்டை உற–
ெத–தி–யா–ைர–கள். வாகன 
ஓட்–டு–நர–கள், கட்–டு–மான

பதாழி–லா–ைர–கள் என 
ெல்–ரவறு பதாழில்–கள் நிட்ற்நத 
மாவட்–ை–மாக உள்–ைது. 
அடனதது பதாழி–லா–ைர–க–
ளும் இ்ந–ந–ல–வா–ரி–யத–தில் 
இடை்நது ெயன–பெ–றும் 
வடக–யில் நல–வா–ரிய அலு–வ–
லர–கள் மற–றும் அ�–சுத–துட்ற 
அலு–வ–லர–கள் அடன–வ–ரும் 
பதாழி–லா–ைர–க–ளுக்கு விழிப்–
பு–ைரடவ ஏற–ெ–டுத–திை முழு 
முயற–சி–யு–ைன பசயல்–ெ–ை–

ரவண்–டும்.  ரமலும் பி்ற 
மாநி–லங்–க–ளி–லி–ரு்நது வ்நது 
ெணி–பு–ரி–யும் பதாழி–லா–ைர–க–
ளுக்–கும் நலத–திட்–ைங்–கடை 
முத–ல–டமச்–சர பசயல்–ெ–டுததி 
வரு–கின–்றார–கள். பதாழி–லா–
ைர–கள் நல–வா–ரி–யங்–க–ளில் 
ெதிவு பசய்து பகாள்–வ–தால் 
அ�–சின ெல்–ரவறு நலத–திட்–
ைங்–கடை பெற–றி–ை–லாம். 
இன–ட்றய தினம் இப்–ெ–கு–தி–யில் 
3460 பதாழி–லா–ைர–க–ளுக்கு 
நலத–திட்–ைங்–கள் வழங்–கப்–ெ–ை–
வுள்–ைது.  இவ்–வாறு கழக 
அடமப்–புச் பசய–லா–ை–ரும். 
நாமக்–கல் மாவட்ை கழக 
பசய–லா–ை–ரும். மின–சா–�ம். 
மது–வி–லக்கு மற–றும் ஆயத–தீர–
டவத–துட்ற அடமச்–ச–ரு–மான 
பி.தங்–க–மணி பதரி–வித–தார.

அடமச்–சர சர�ாஜா
இ்ந–நி–கழ்ச்–சி–யில் கழக 

மக–ளிர அணி இடைச்  
பசய–லா–ை–ரும். சமூக நலன 
மற–றும்–சத–து–ை–வுத திட்–
ைத–துட்ற அடமச்–ச–ரு–மான  
மருத–து–வர.பவ.சர�ாஜா 
பதரி–வித–த–தா–வது:-

அம்மா அவர–கள் 1994-ம் 
ஆண்டு  தமிழ்–நாடு கட்–டு–
மா–னத பதாழி–லா–ைர நல 
வாரி–யத–திடன ஏற–ெ–டுத–
தி–னார. தமிழ்–நாடு  அ�சு 
அடமப்–பு–சா�ா பதாழில்–க–ளில் 
ெணி–பு–ரி–யும் பதாழி–லா–ைர–க–
ளுக்கு 17 நல  வாரி–யங்–கடை 
ஏற–ெ–டுத–தி–யுள்–ைார. அம்மா 
வழி–யில் நல்–லாட்சி நைத–தி–
டும்  முத–ல–டமச்–சர பதாழி–
லா–ைர–க–ளின நலன கருதி 
ெல்–ரவறு நலத–திட்–ைங்–கடை  
பசயல்–ெ–டுததி வரு–கின–்றார. 
நாமக்–கல் மாவட்–ைத–தில் 
உள்ை கட்–டு–மான  பதாழி–
லா–ைர–கள், உைல் உடழப்பு 
பதாழி–லா–ைர–கள், மண்–ொண்ை 
பதாழி–லா–ைர–கள்,  விடசத–தறி 
பதாழி–லா–ைர–கள், சடம–யல் 
பதாழி–லா–ைர–கள், டகத–தறி 
பதாழி–லா–ைர–கள்,  ொடத–
ரயா� வணி–கர–கள் உள்–ளிட்ை 
ெல்–ரவறு அடமப்பு சா�ா 
பதாழி–லா–ைர நல–வா–ரி–யத–தில்  
ெதிவு அ�–சின நலத–திட்–ைங்–
கடை முழு–டம–யாக ெயன–ெ–
டுததி பகாண்டு ெயன–பெ்ற  
ரவண்–டும். கட்–டு–மான ெணி–
யில் ஈடு–ெ–டும் ஊழி–யர–கள் 
உைல் ஆர�ாக்–கி–யத–தில் 
கவ–னம்  பசலுத–திை ரவண்–
டும். தங்–க–ைது குழ்ந–டத–கடை 
அரு–கில் உள்ை அங்–கன–வாடி  
டமயங்–க–ளில் ரசரதது சி்ற்நத 
கல்–வி–யிடன வழங்–கிை ரவண்–
டும். இவ்–வாறு கழக  மக–ளிர 
அணி இடைச் பசய–லா–ை–
ரும், சமூக நலன மற–றும் 
சத–து–ை–வுத திட்–ைத–துட்ற  
அடமச்–ச–ரு–மான மருத–து–வர.
பவ.சர�ாஜா பதரி–வித–தார.

இ்ந–நி–கழ்ச்–சி–யில் ரகாடவ 
கூடு–தல்  பதாழி–லா–ைர 
ஆடை–யர ஆர.பச்ந–தில்–கு–
மாரி, நாமக்–கல் சார ஆட்–
சி–யர சு.கி�ா்நதி  குமார 
ெதி, தமிழ்–நாடு கட்–டு–மா–னத 
பதாழி–லா–ைர–கள் நல வாரிய 
பசய–லா–ைர  ம.ொஸ்–க–�ன 
உட்–ெை முன–னாள் உள்–ைாட்சி 
அடமப்–பு–க–ளின முன–னாள் 
பி�–தி–நி–தி–கள்,  அ�சு துட்ற 
அலு–வ–லர–கள், பொது–மக்–கள் 
என ஏ�ா–ை–மா–ரனார கல்நது 
பகாண்–ை–னர.

�	அமைச்சர்கள் பி.தங்கைணி,வெ.்சர�ோஜோ, நிர�ோபர்கபீல் ெழஙகினர

ஓசூரில் விவ்சாய உயர்தாழில்நுட்்ப ் ்பாருட்கள் கணகாட்சி
கிருஷ்–ண–கிரி, அக்.7-

கிருஷ்–ை–கிரி மாவட்–ைம் 
ஓசூ–ரில் விவ–சா–யம் மற–றும் 
ரதாட்–ைக்–க–டலத–து–ட்ற–யில் 
நவீன உயர–பதா–ழில்–நுட்–ெம் 
குறிதத கண்–காட்சி துவங்–கி–
யது. 3 நாட்–கள் பதாைர்நது 
நடை–பெ–றும் இக்–கண்–காட்–
சி–யில் 200க்கும் ரமற–ெட்ை 
கடை–கள் அடமக்–கப்–ெட்டு 
விவ–சா–யம் சார்நத உயர 
பதாழில்–நுட்ெ விவ–சாய 
கரு–வி–கள், விடத–கள், மரு்ந–
து–கள் உள்–ளிட்ை ெல்–ரவறு 
பொருட்–கள் காட்–சிக்கு 
டவக்–கப்–ெட்–டுள்–ைன. இதில் 
ஆயி–�க்–க–ைக்–கான விவ–சா–
யி–கள் ெங்–ரகற–்ற–னர.

கிருஷ்–ை–கிரி மாவட்–ைம் 

ஓசூ–ரில் விவ–சா–யம் மற–றும் 
ரதாட்–ைக்–க–டலத–து–ட்றடய 
சார்நத உயர பதாழில்–நுட்–ெம் 
குறிதத கண்–காட்சி ரநறறு 
துவங்–கி–யது. 

கண்–காட்–சிடய இடை–ஞர 
நலன மற–றும் விடை–யாட்டு 
ரமம்–ொட்–டு–துட்ற அடமச்–சர 
ொல–கி–ருஷ்–ை–ப�ட்டி மற–றும் 
கிருஷ்–ை–கிரி நாைா–ளு–மன்ற 
உறுப்–பி–னர அரசாக்–கு–மார 
ஆகி–ரயார துவக்கி டவத–த–னர. 

ஓசூர ெகுதி விவ–சா–யி–கள் 
நவீன உயர பதாழில்–நுட்–
ெங்–கடை பதரி்நது அதறகு 
ஏற–்ற–வாறு விவ–சா–யதடத 
டகயாண்டு உற–ெத–திடய 
அதி–க–ரிதது நல்ல லாெம் 
அடை–யும் வடக–யில் கண்–

காட்சி நைத–தப்–ெட்டு வரு–
கி–்றது.

இ்நத கண்–காட்–சி–யில் 
விவ–சா–யத–திறகு ரதடவ–
யான நவீன உயர–பதா–ழில்–
நுட்ெ ரவைாண் கரு–வி–கள், 
ெண்டை கரு–வி–கள், இயறடக 
இடு–பொ–ருட்–கள், நவீன 
இய்ந–தி–�ங்–கள், பசாட்–டு–நீர 
ொச–னம், விடத–கள்,  உள்–
ளிட்ை ெல்–ரவறு வடக–யான 
விவ–சா–யம் சார்நத பொருட்–
கள் காட்–சிக்கு டவக்–கப்–
ெட்–டுள்–ைன.  பதாைர்நது 
3 நாட்–கள் நடை–பெ–றும் 
இ்நத கண்–காட்–சி–யில் ஒசூர 

சுற–றுப்–பு்ற கி�ா–மங்–கடை 
ரசர்நத ஆயி–�க்–க–ைக்–கான 
விவ–சா–யி–கள் ெங்–ரகற–றுள்–ை–
னர. இதில் கல்நது பகாண்ை 
விவ–சா–யி–க–ளுக்கு விவ–சா–யம் 
சார்நத விழிப்–பு–ைர–வு–கள், 
ஆரலா–ச–டன–கள் வழங்–கப்–
ெட்டு வரு–கி–்றது. 

பைல்லி, மும்டெ, ரகாடவ 
என ெல்–ரவறு ெகு–தி–கடை 
பதாைர்நது இது–ரொன்ற 
கண்–காட்சி ஒசூர ெகு–தி–க–
ளில் நைத–தப்–ெ–டு–வது ஒசூர 
ெகுதி விவ–சா–யி–க–ளி–ைத–
தில் மிகு்நத வ�–ரவறடெ 
அளித–துள்–ைது. இதடன 

விவ–சா–யி–கள் நல்–ல–மு–ட்ற–யில் 
ெயன–ெ–டுததி பகாள்–ளு–மாறு 
ரவண்–டு–ரகாள் விடுக்–கப்–ெட்–
டுள்–ைது. இ்நத கண்–காட்–சிடய  
பசனடன டலஃப் ஸ்டைல் 
பநல்–டல–யப்–ென இ�ா–ம–சாமி 
, கிருஷ்–ை–கிரி மாவட்ை 
ரதாட்–ை–கடல அடமப்பு 
தடல–வர பவங்–க–ைா–ச–லம், 
ெ�–ரமஸ் ப�ட்டி, பசய–லா–ைர, 
ரசகர, ஸ்ரீனி–வா–ச–ப�ட்டி, 
இடை ரதாட்–ைக்–கடல 
இயக்–கு–நர கண்–ைன மற–
றும் ெல அதி–கா–ரி–க–ளும் 
இடை்நது நைத–தி–னர.

�	அமைச்சர போ.போ�கிருஷ்ோ வ�ட்டி, அர்சோக்குைோர எம்.பி துெக்கி மெததனர

 � நாமக்கல்லில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் தமிழ்நாடு கட்டுமான நல வாரியதடத சார்நத  
உறுப்பினரகளுக்கு ரூ.75.14 லட்சம் மதிப்பிலான நலததிட்ை உதவிகடை அடமச்சரகள் பி.தஙகமணி, 
மருததுவர.பவ.சர�ாஜா, நிரலாெர கபீல் ஆகிரயார வழஙகினர. 

 � சிவகஙடக மாவட்ைம் திருப்புவனம் அ�சு மருததுவமடனயில் கதர மறறும் கி�ாம வாரிய 
பதாழில்துட்ற அடமச்சர  ஜி.ொஸக�ன் திடீர ஆய்வு ரமறபகாண்டு ரநாயாளிகளிைம் குட்றகடை 
ரகட்ைறி்நதார.

 � பெ�ம்ெலூர மாவட்ை கழக பசயலாைரும் குன்னம் சட்ைமன்்ற உறுப்பினருமான ஆர.டி.�ாமச்ச்நதி�ன், 
பெ�ம்ெலூர சட்ைமன்்ற உறுப்பினரும் மாவட்ை மாணவ�ணி பசயலாைருமான இ�ா.தமிழ்ச்பசல்வன் 
ஆகிரயார துட்ற மஙகலததில் ரூ.8 லட்சதது 50 ஆயி�ம் மதிப்பில் அஙகன்வாடி டமயம் அடமக்கும் 
ெணிகடை துவக்கி டவததனர. இ்நநிகழ்ச்சியில் நக� கழக துடண பசயலாைர சுப்�மணியன் கிடை 
கழக பசயலாைர குமார மாவட்ை அண்ணா பதாழிறசஙக பசயலாைர வீ�ொண்டியன், வக்கீல் 
கனக�ாஜ், கழக பி�திநிதிகள், பதாண்ைரகள் மறறும் ெலர கல்நது பகாண்ைனர.

 � பசன்டன ெடழய வண்ணா�ப்ரெட்டை, பெரிய மாரக்பகட் அருகில் இன்ஸபெக்ைர சுப்பு�ாயலு 
பதருவில் உள்ை  கமலவிநாயகர ஆலயததில் நண்ெரகள் குழு சாரபில் 33-ம் ஆண்டு சதுரததி 
விழா எஸ.டி.சக்திரவல் ஏறொட்டில் நை்நதது. மீன்வைததுட்ற அடமச்சர டி.பஜயக்குமார கல்நது 
பகாண்டு    அன்னதான  நிகழ்ச்சிடய  பதாைஙகி டவததார. உைன் �ாயபு�ம் ெகுதி கழக 
பசயலாைர எ.டி.அ�சு, டி.க்நதன், ந.ொ.சா�தி, தன்�ாஜ்,  ஜீவா, எ. எஸ விரவகான்நதன் உள்ெை 
ெலர கல்நது பகாண்ைனர. 

 � கிருஷ்ணகிரி மாவட்ைம் ஒசூரில் விவசாயம் மறறும் ரதாட்ைக்கடலததுட்றயில் நவீன உயரபதாழில்நுட்ெம் 
குறிதத கண்காட்சி துவஙகியது. 3 நாட்கள் பதாைர்நது நடைபெறும் இக்கண்காட்சிடய இடைஞர 
நலன் மறறும் விடையாட்டு ரமம்ொட்டுதுட்ற அடமச்சர ொலகிருஷ்ணாப�ட்டி மறறும் கிருஷ்ணகிரி 
நாைாளுமன்்ற உறுப்பினர அரசாக்குமார ஆகிரயார துவக்கி டவததனர.

 � தஞசாவூர மாவட்ைம் குருஙகுைம் கிழக்கு ஊ�ாட்சியில் கால்நடை ெ�ாமரிப்புததுட்ற சாரபில் கால்நடை 
ொதுகாப்பு திட்ைததின் கீழ் கால்நடைகளுக்கான சி்றப்பு மருததுவ முகாடம  ரவைாண்டமததுட்ற 
அடமச்சர இ�ா.துட�க்கண்ணு, மாநிலஙகைடவ உறுப்பினர ஆர.டவததிலிஙகம், மாவட்ை 
ஆட்சியர ஆ.அண்ணாதுட� ஆகிரயார ரநறறு பதாைஙகி டவதது சி்ற்நதகால் நடைகளுக்கான 
ெரிசுகடை கால்நடைகளின் உரிடமயாைரகளிைம் வழஙகினர. உைன் நாைாளுமன்்ற உறுப்பினர 
கு.ெ�சு�ாமன் உள்ைார.

த�ொழிலொளர் நல வொரியத்தின் சொர்பில்

45.73 லட்்சம் ்பயனாளிகளுக்கு 
ரூ.1332 ககாடி உதவித்்தாகக

நாமக்–கல், அக்.7-
பதாழி–லா–ைர நல வாரி–

யத–தின சார–பில் 45.73 லட்–சம் 
ெய–னா–ளி–க–ளுக்கு ரூ.1332 
ரகாடி உத–வித–பதாடக 
வழங்–கப்–ெட்–டுள்–ைது எனறு 
பதாழி–லா–ைர நலத–துட்ற 
அடமச்–சர மருத–து–வர நிரலா–
ெர கபீல் பதரி–வித–துள்–ைார.

நாமக்–கல்–லில் நடை–
பெற்ற தமிழ்–நாடு கட்–டு–மான 
நல வாரி–யதடத சார்நத  
உறுப்–பி–னர–க–ளுக்கு நலத–
திட்ை உத–வி–கள் வழங்–கும் 
நிகழ்ச்–சி–யில் பதாழி–லா–
ைர நலத–துட்ற அடமச்–சர 
மருத–து–வர. நிரலா–ெர–க–பில் 
ரெசி–ய–தா–வது:-

பு�ட்–சித–த–டல–வர எம்.
ஜி.ஆர, அம்மா ஆகி–ரயார 
அடனதது துட்ற பதாழி–
லா–ைர–கள் மீது மிகு்நத 
மரி–யா–டத–யும், அக்–க–ட்ற–யும் 
பகாண்–டி–ரு்ந–தார–கள்.

பு�ட்–சித–த–டல–வர எம்.
ஜி.ஆர அவர–க–ளின வாகன 
ஓட்–டு–நர சாடல விெத–தில் 
உயி–ரி–ழ்நத அவரகளின இறுதி  
ஊர–வ–லத–தில் நை்நது பசனறு 
அஞ்–சலி பசலுத–தி–னார. 
ரமலும் சு�ங்–கப்–ொடத  தி்றப்பு 
விழா–விறகு சு�ங்–க–ொ–டத–யில் 
கட்–டிை ரவடல ொரத–து–
பகாண்–டி–ரு்நத ஊழி–யட�  

பகாண்டு தி்றக்க பசய்து 
கட்–டிை பதாழி–லா–ைர–க–
ளுக்கு மரி–யாடத அளித–த–து–
ைன,  பதாழி–லா–ைர நலன 
காத–தி–ை–வும், சமூக நலன 
காக்–க–வும் உைல் உடழப்–புத  
பதாழி–லா–ைர–க–ளுக்கு 1982-ம் 
ஆண்டு ெணி முட்ற–ெ–டுத–து–தல் 
மற–றும் ெணி–நி–டல–டம–கள் 
சட்–ைதடத பகாண்–டு–வ்நது 
பதாழி–லா–ைர–கடை ொது–
காக்க பசய்–தார. 

பு�ட்–சித–த–டலவி அம்மா 
அவர–கள் 1994-ம் ஆண்டு 
கட்–டு–மா–னத–பதா–ழி–லா–ைர–கள் 
நல–வா–ரி–யதடத உரு–வாக்–கி–
னார–கள்.

 1999-ம் ஆண்டு உை–
லு–டழப்பு பதாழில்–க–ளில்  
ஈடு–ெட்–டுள்ை பதாழி–லா–
ைர–க–ளுக்கு தமிழ்–நாடு உை–
லு–டழப்பு பதாழி–லா–ைர  
நல–வா–ரி–யத–திடன ஏற–ெ–டுத–
தி–னார. ரமலும் அடமப்பு 
சா�ா நல–வா–ரிய  உறுப்–பி–
னர–க–ளுக்கு வழங்–கப்–ெட்டு 
வ்நத ஓய்–வூ–திய பதாடகடய 
ரூ.500 லிரு்நது  ரூ.1,000 
ஆக–வும், உயர–கல்–விக்–காக 
வழங்–கப்–ெட்டு வ்நத கல்வி 
உத–வித–பதா–டகடய  கூடு–த–
லாக ரூ.2,000 ஆக உயரததி 

வழங்–கிை ஆடை–யிட்–ைார. 
அடமப்பு சா�ா  பதாழி–லா–
ைர–க–ளின குடும்–ெத–தி–ன–ருக்கு 
வழங்–கப்–ெட்டு வரும் இயறடக 
ம�ை  உத–வித–பதா–டகடய 
ரூ.15,000 லிரு்நது ரூ.20,000 
ஆக–வும், ஈமச்–ச–ைங்கு  உத–
வித–பதா–டகடய ரூ.2,000 
லிரு்நது ரூ.5,000 ஆக–வும், 
குடும்ெ ஓய்–வூ–தி–யதடத  ரூ.400 
லிரு்நது ரூ.500 ஆக–வும் உயரததி 
வழங்–கிை முத–ல–டமச்–சர  
ஆடை–யிட்–டுள்–ைார.

பவளி மாநி–லங்–க–ளி–லி–
ரு்நது நம்  மாநி–லத–திறகு 
வ்நது ெணி–பு–ரி–யும் கட்–டு–
மான பதாழி–லா–ைர–கடை 
நல–வா–ரி–யத–தில்  ரசரத–திை 
அம்மா அவர–கள் ஆடை–
யிட்–டி–ரு்ந–தார.

 ரமலும் பதாழில் புரி–
யும் இைத–தில் விெத–தில்  
இ்றக்க ரநரி–டும் பதாழி–லா–
ைர–க–ளுக்கு வழங்–கப்–ெட்டு 
வ்நத உத–வித–பதா–டக–யான  
ரூ.1.லட்–சத–திடன உயரததி ரூ.5. 
லட்–ச–மாக உயரததி உள்–ைார. 
அம்மா வழி–யில்  நல்–லாட்சி 
நைத–தி–டும் முத–ல–டமச்–சர 
ெணி–யி–ைத–தில் மட்–டு–மினறி  
மருத–து–வ–ம–டன–க–ளிரலா, 
மருத–து–வ–மடன பசல்–லும் 

வழி–யிரலா உயி–ரி–ழக்–கும் 
கட்–டு–மான  பதாழி–லா–ைர–க–
ளுக்–கும் ரூ.5 லட்–சம் வழங்–
கிை ஆடை–யிட்–டுள்–ைார. 

கல்வி, திரு–ம–ைம், மகப்–
ரெறு, கண்–கண்–ைாடி,  
இயறடக ம�–ைம், விெதது 
ம�–ைம் உள்–ளிட்ை நலத–
திட்ை உத–வி–க–ளுக்–காக 
உை–ன–டி–யாக  ரூ.59.85 ரகாடி 
நிதி–யிடன ஒதுக்கி  அடனதது 
பதாழி–லா–ைர–க–ளின குடும்–
ெங்–க–ளுக்–கும் முத–ல–டமச்–சர 
வழங்–கி–யுள்–ைார. 

ரமலும்  பதாழி–லா–ைர 
நல–வா–ரி–யங்–கள் துவங்–கப்–
ெட்ை நாள் முதல் 71,59,117 
பதாழி–லா–ைர–கள்  ெதிவு 
பசய்து 45,72,916 ெய–னா–
ளி–க–ளுக்கு ரூ.1,332 ரகாடி 
மதிப்–பில் உத–வித–பதா–டக–
கள்  வழங்–கப்–ெட்–டுள்–ைது. 
இதில் கை்நத 7 ஆண்–டு–க–ளில் 
19,94,498 பதாழி–லா–ைர–கள்  
ெதிவு பசய்–யப்–ெட்டு 31,82,860 
பதாழி–லா–ைர–க–ளுக்கு ரூ.974 
ரகாடி மதிப்–பி–லான  நலத–
திட்–ைங்–கள் வழங்–கப்–ெட்–
டுள்–ைது. 

இவ்–வாறு பதாழி–லா–ைர 
நலத–துட்ற அடமச்–சர நிரலா–
ெர–க–பில் பதரி–வித–தார.

�	அமைச்சர நிர�ோபர ்கபீல் த்கெல்
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v ஒழுகுன 
வீட்டுககு 
கூர மாத்த

 ஓல வாங்க 
துப்பிலலாட்டியும்

 எங்க 
அப்பனுககு

 வப்பாட்டி்க 
ஏராளம்...

 பாட்டனமார் 
்ேததுவசே 
நாலு்காணி 
நநலத்்தயும்

 மூணுசீட்டு 
நமாடாககுடினனு..

 விதது 
ந்தாலசசிட்டு

 வீதியில 
நினனாரு..

v ்காது 
்கழுததில 
ந்கடந்த

 ்கால 
கிரா்மயும் 
்கழட்டிககிட்டு

 என 
ஆத்தாவுககு 
அவர் ்தந்த 
ஆஸ்திநெலலாம்

 ஆம்பள 
புளளொ 
எனன  
மட்டுந்தான..

v ரத்தம் 
சுண்டிப்்பாய்

 வா்தம் வநது 
படுத்த 
மனுேனுககு

 ்வததிெம் 
பாக்க

 இருந்த 
இத்தனூண்டு 
வீட்டயும் 
ஒததி வச்ோம்..

 வீடும் ்பாசசு.. 
நபறந்கனன

 அப்ப்னாட 
உசுரும்  
்பாசசு...

v பளளிககூடததுல 
ஆத்தாவுககு 
ஆொ ்வல

 புத்த்கம் 
சுமக்க ்வண்டிெ 
வெசுல

 ோநதுசேட்டி 
சுமநது

 ஒரு வழிொ 
ந்காத்தனாராகி

 இப்ப நான 
்காண்ட்ராகடர்...

v வீடு வாேல 
வந்தாசசு..

 ஒரு ்பா்கம் 
நவௌஞோ

 ஒரு 
மாமாங்கததுககும் 
ஒக்காநது 
ோப்பிட

 நூறு ஏக்கர் 
நிலம்...

 இள்மயில 
ஒரு ்வள 
்ோததுககு 
வழியிலலாமல

 பட்டினிொ 
ந்கடந்த 
்காலத்த

 மனசுல 
வசசு

 ஒ்ழசசு 
ஒ்ழசசு

 ஒரு 
நி்லககு 
வந்தாசசு...

v இனிொசசும் 
ஒக்காநது 
ோப்பிடலாம்னா..

 கிறுகிறுனனு 
வருது...

 ்மமூசசு 
கீமூசசு 
வாஙகுது...

 அப்பல்லா 
வ்ரககும்

 ்பாய் 
பாத்்தன...

 ேர்க்க்ர 
விொதிொம்..

 ்ோறு 
ோப்பிடக 
கூடா்தாம்..

v அடப்பாவி்களா...

 நோத்த 
அழிசே 
அப்பனகூட

 ோகுற 
வ்ரககும் 
ஒக்காநது 
ஒனக்கொ 
தினனான...

 பாடுபட்டு 
ஒ்ழசசு 
்ேத்த 
எனககு

 பருக்்க 
ஆ்கா்தாம்...

 ஆனாலும்

 ்கடவுளுககு 
குசும்பு 
அதி்கம்்தான...

  & Cˆó°Šî¡

குசும்பு அதிகம்்தான்...

 � சென்னை ெர்பிடி தியாகராயா ஹாலில் செணகள் ச�ாழில் மு்னைவ�ார் நலசெஙகத்தின 10-�து ஆணடு விழாவில் மாநாட்டு 
மல்ர செய்தி மற்றும் விளம்ெரத்து்ை அ்மசெர் கடம்பூர் செ.ராஜூ ச�ளியிட்டார். உடன ஊரக �ளர்சசித்து்ை அ்மசெர் 
ொ.செனஜமின, ச�ாழில் மு்னைவ�ார் நலசெஙக �்லவி கிருஷ்ா ரா�ாகிருஷ்ன, வி.ஐ.டி. ெல்க்லககழக நிறு�னைர் 
வ�ந�ர் டாகடர் ஜி.விஸ�நா�ன ஆகிவயார் உள்ளனைர்.

 � மு�ல்மசெர் எடபொடி வக.ெழனிொமி்ய 05.10.2018 அனறு �்ல்மச செயலகத்தில், ஆஸதிவரலியா நாட்டின குயினஸலாநதில் 
செபடம்ெர் மா�ம் ந்டசெற்ை உலகளாவிய ஆளில்லா குட்டி விமானை மருத்து� எகஸபிரஸ ெ�ால் வொட்டியில் இரணடாம் 
இடத்்� செற்று ொ�்னை புரிந� சென்னை அண்ா ெல்க்லககழக எம்.ஐ.டி.யின  டீன வெராசிரியர் ராஜது்ர, ெனனைாட்டு 
்மயத்தின இயககுநர் வெராசிரியர் ராவஜநதிரன, CTDT  இயககுநர் வெராசிரியர் �ாம்ரசசெல்வி, �ானச�ளி ஆராய்சசி ் மய 
இயககுநர் வெராசிரியர் செநதில் குமார், மு்னை�ர் முகமது ரசீது, முத்துசெல்�ம், மா��ன, க்லசசெல்�ன, �ெந�ராஜ், செரியன 
ெநவ�ாஷ, கார்த்திக, அபதுல் ஜாவீது, அருள், மு்னை�ர் ஹரி மற்றும் உறுபபினைர்கள் ெநதித்து �ாழ்த்து செற்ைார்கள். உடன 
உயர்கல்வித் து்ை அ்மசெர் வக.பி.அனெழகன, �்ல்மச செயலாளர் மு்னை�ர் கிரிஜா ்�த்தியநா�ன, உயர்கல்வித் 
து்ை மு�ன்மச செயலாளர் மஙகத் ராம் ஷர்மா மற்றும் அண்ா ெல்க்லககழகப ெதி�ாளர் (சொ) வெராசிரியர் சஜ.குமார் 
ஆகிவயார் உள்ளனைர்.

 � கழக  ஒருஙகி்்பொளரும், து்் மு�ல்மசெருமானை ஓ.ெனனீர்செல்�த்்� வநற்று, �டசென்னை �டககு (கிழககு) 
மா�ட்டக கழகச செயலாளர் ஆர்.எஸ.ராவஜஷ �னைது திரும் நா்ளசயாட்டி குடும்ெத்தினைருடன வநரில் ெநதித்து �ாழ்த்து 
செற்ைார்.

 � கழக து்் ஒருஙகி்்பொளரும், மு�ல்மசெருமானை எடபொடி வக.ெழனிொமி்ய வநற்று �டசென்னை �டககு (கிழககு) 
மா�ட்டக கழகச செயலாளர் ஆர்.எஸ.ராவஜஷ �னைது திரும் நா்ளசயாட்டி குடும்ெத்தினைருடன வநரில் ெநதித்து �ாழ்த்து 
செற்ைார்.

 � வ�னி மா�ட்டத்திற்கு வநற்று �ரு்க �ந� கழக ஒருஙகி்்பொளரும், து்் மு�ல்மசெருமானை ஓ ெனனீர்செல்�த்துககு    
ஆணடிெட்டி, வ�னி, சினனைமனூர், உத்�மொ்ளயம் ஆகிய ெகுதிகளில் வமள�ாளம் முழஙக பூகக்ள தூவி கழக நிர்�ாகிகள் 
ச�ாணடர்கள் மற்றும் சொதுமககள்   சிைபொனை �ரவ�ற்பு அளித்�னைர்.    இநநிகழ்சசியில் மா�ட்ட கழக செயலாளர் எஸ.
பி.எம்.்ெயது கான,  வ�னி நாடாளுமனை உறுபபினைர் ஆர்.ொர்த்திென,  மா�ட்ட கழக து்் செயலாளர் முருகவகா்ட 
ராமர், மா�ட்ட அம்மா வெர்� செயலாளர் ெ.ரவீநதிரநாத் குமார் மற்றும் ெலர் கலநது சகாணடனைர். 
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கல்–வி–யில் முதிர்ச்சி கண்–டி–ருந்த முதி–ய–வர் ஒரு–வர், உல–கின் பல 
ம�ொழி–களை அறிந–தி–ருந–்தொர். பல ஆரொய்ச்–சி–க–ளில் ஈடு–பட்டு ்தனது 

அறிவு முதிர்ச்–சி–யொல் அதில் மவற்–றி–க–ளை–யும் கண்–டி–ருந–்தொர். அவ–ருக்–குள் 
இப்–பபொது புதிய சிந–்தளன ஓடிக் மகொண்–டி–ருந–்தது. அவ–ரது ஆரொய்ச்சி கட–
வுளை ப�ொக்கி திரும்–பி–யி–ருந–்தது. ‘கட–வுள் எப்–படி இருப்–பொர்?, கட–வு–ளின் 
குணம் எப்–ப–டிப்–பட்–ட–து? கட–வுள் எந்த வண்–ணம் மகொண்–ட–வர்–?’ என்–பள்த 
கண்–ட–றி–வப்த அவ–ரது புதிய ஆரொய்ச்சி.

அ்தற்–கொன சிந–்த–ளன–யில் ஆழ்ந–்த–படி ஒரு கடற்–க–ளர–யில் அ�ர்ந–தி–ருந–
்தொர். அப்–பபொது கடற்–க–ளர–யில் அங்–கும் இங்–கு–�ொக ஓடி மகொண்–டி–ருந்த ஒரு 
இளை–ஞ–னின் மெய்ளக அவ–ருக்கு வியப்ளப அளித்–்தது. இளை–ஞ–னின் 
முகத்–தில் எள்தபயொ ெொதிக்க பவண்–டும் என்்ற மவறி இருப்–பள்த கண்–டொர். 
அந்த இளை–ஞன் என்ன மெய்–கி–்றொன்? என்று ெற்று உற்று ப�ொக்–கி–னொர்.

அந்த இளை–ஞன், ்தன் ளகயில் இருந்த சிறிய கிளிஞ்–ெ–லில் கடல் நீளர 
எடுத்–துக் மகொண்டு, களர–யில் மகொட்–டி–னொன். பின்–னர் மீண்–டும் கட–லுக்–குள் 
இ்றங்கி, கடல் நீளர அந்த கிளிஞ்–ெ–லில் பெக–ரித்து வநது �ண–லில் மகொட்–
டி–னொன். பல �ணி ப�ர–�ொக இது–்தொன் அவ–னது மெய்–ளக–யொக இருந–்தது. 
அவ–னது மெய்ளக, மபரி–ய–வ–ருக்கு விசித்–தி–ர–�ொக இருந–்தது.

அவர், இளை–ஞ–னி–டம், ‘நீ என்ன மெய்து மகொண்–டி–ருக்–கி–்றொய்–?’ என்று 
பகட்–டொர். 

ஆனொல் இளை–ஞ–னி–டம் இருநது பதில் வர–வில்ளல, பகள்–வி–்தொன் வந–்தது. 
அவன் மபரி–ய–வளர பொர்த்து, ‘ஐயொ! இந்த உல–கத்–தில் அதி–க–�ொக இருப்–பது 
ஏளை–க–ைொ? பணக்–கொ–ரர்–க–ைொ–?’ என்–்றொன்.

‘ஏளை–கள்–்தொன் அதி–கம்’ என்–்றொர் மபரி–ய–வர்.
‘ெரி–யொக மெொன்–னீர்–கள். அந்த ஏளை–கள் அளன–வ–ளர–யும் பணக்–கொ–ரர்–க–

ைொக �ொற்–்றப் பபொகி–ப்றன். அ்தற்–கொன பவளல–ளயத்–்தொன் இப்–பபொது மெய்து 
மகொண்–டி–ருக்–கி–ப்றன்’ என்று கூறி–விட்டு மீண்–டும் கடளல ப�ொக்கி ஓடி–னொன்.

மபரி–ய–வ–ருக்கு ்தளல சுற்–று–வது பபொல் இருந–்தது. அப்த ப�ரம் இளை–ஞ–
னின் மீது வியப்–பும் ஏற்–பட்–டது. இளை–ஞன் கட–லுக்–குள் ஓடு–வ–தும், கிளிஞ்–ெ–
லில் நீர் எடுத்து வநது �ண–லில் மகொட்–டு–வ–து–�ொக இருந–்தொன். சில �ணி 
ப�ரம் இப்–ப–டிபய கடநது பபொயிற்று. ஆனொ–லும் இளை–ஞன் ்தன் பவளலளய 
நிறுத்–்த–வில்ளல.

மபொறு–ள�ளய இைந்த மபரி–ய–வர் மீண்–டும் அந்த இளை–ஞளன ்தடுத்து 

நிறுத்தி, ‘்தம்–பி! உன் பவளல முடிநது விட்–ட–
்தொ–?’ என்–்றொர்.

‘�ொன் ப�ற்–மகொண்–டி–ருக்–கும் பணி எவ்–வ–ைவு 
மபரி–யது என்–பது உங்–க–ளுக்கு ம்தரி–ய–வில்–ளல–யொ? 
அவ்–வ–ைவு எளி–தில் முடி–கி்ற கொரி–ய�ொ அது?’ 
என்–்றொன் இளை–ஞன்.

‘அது ெரி ்தம்–பி! ஆனொல் இந்த சிறிய கிளிஞ்–ெ–
லில் நீர் எடுத்து வநது �ண–லில் மகொட்–டு–வ–்த–னொல், 
ஏளை–கள் எப்–படி பணக்–கொ–ரர்–க–ைொக �ொறு–வொர்–கள்–?’ 
என்–்றொர் மபரி–ய–வர்.

‘மபரி–ய–வ–பர! ெமுத்–தி–ரத்–திற்கு கடல் என்–பள்த 
பபொலபவ, ரத்–னொ–க–ரம் என்்ற மபய–ரும் உண்டு 
என்–பது உங்–க–ளுக்கு ம்தரிந–தி–ருக்–கு–ப�! கட–லில் 
முத்து, பவ–ைம், �வ–ரத்–தி–னங்–கள் பபொன்்ற விளல 
உயர்ந்த மபொருட்–கள் கிளடப்–ப–்தொல் இந்த மபயர் 
வந–்தது. கடல் நீளர கிளிஞ்–ெ–லில் எடுத்து வநது 
�ண–லில் மகொட்டி விட்–டொல், கடல் நீர் வற்–றி–
வி–டும். பின்–னர் கட–லில் இருக்–கும் விளல 
உயர்ந்த மபொருட்–களை எடுத்து ஏளை–க–ளுக்கு 
மகொடுத்து, அவர்–களை பணக்–கொ–ரர்–க–ைொக 
�ொற்–றி–வி–ட–லொம் அல்–ல–வொ?. அ்தற்–கொ–கத்–்தொன் 
�ொன் பபொரொ–டிக் மகொண்–டி–ருக்–கி–ப்றன்’ 
என்–்றொன்.

சிரிப்ளப அடக்க முடி–ய–வில்ளல 
மபரி–ய–வ–ருக்கு. எவ்–வ–ைவு ப�ரம் சிரித்–்தொர் என்–பப்த ம்தரி–ய–வில்ளல. இளட 
இளடபய ‘கடளல வற்்ற ளவப்–பது முடி–கி்ற கொரி–ய–�ொ? முட்–டொள்–்த–ன–�ொக 
இருக்–கி–்ற–ப்த–!’ என்–றும் கூறிக்–மகொண்–டொர். வயிறு வலி எடுத்–்த–தும் ்தொன் 
மகொஞ்–ெம் மகொஞ்–ெ–�ொக சிரிப்ளப நிறுத்–தி–னொர்.

அவர் சிரிப்ளப நிறுத்–தி–ய–தும், ‘ஐயொ! நீங்–கள் ஏப்தொ ஆழ்ந்த பயொெ–ளன–யில் 
இருந–தீர்–க–பை! எது பற்றி சிந–தித்து மகொண்–டி–ருந–தீர்–கள்–?’ என்று பகட்–டொன் 
இளை–ஞன். அ்தற்கு, ‘�ொன் கட–வு–ளைப் பற்றி ஆரொய்ச்சி மெய்து மகொண்–
டி–ருந–ப்தன்’ என்–்றொர் மபரி–ய–வர். இப்–பபொது சிரிப்பு ெத்–்தம் இளை–ஞ–னி–டம் 

இருநது, மபரி–ய–வர் சிரித்–்தள்த விட பல–�ொக மவளிப்–பட்–டது. மபரி–ய–வ–ருக்கு 
எரிச்–ெல் ஏற்–பட்–டது. ‘எ்தற்–கொக சிரிக்–கி–்றொய்–?’ என்–்றொர். 

‘சிறிய கிளிஞ்–ெ–லில் ்தண்–ணீர் எடுத்து வநது �ண–லில் மகொட்–டி–னொல் கடல் 
வற்–றி–வி–டு–�ொ? என்று பகட்–கி–றீர்–கள். கட–வு–ளைப் பற்–றிய உங்–க–ளின் ஆரொய்ச்–
சி–யும் அது பபொன்–்ற–து–்தொன். �னி–்தர்–க–ளின் சிறு அறி–வி–னொல் கட–வு–ளை–யும், 
அவ–னது குணங்–க–ளை–யும் அை–விட்டு விட முடி–யு�ொ என்–ன? ெொத்–தி–யம் என்று 
நீங்–கள் கூறி–னொல், கட–வுளை ஆரொ–யும் உங்–கள் பவளல முடி–வ–்தற்–குள், �ொன் 
என் பவளலளய முடித்து விடு–பவன்’ என்–்றொன் இளை–ஞன்.

கடவுளை 
அறிவது 

சாத்தியமா ?

ஞாயிறு களஞ்சியம்

அமாவாளசயில் ஒரு நிலவு
திருக்–க–ளட–யூ–ரில் வசித்்த சுப்–பி–ர–�–ணி–யன் 

என்்ற பக்–்தர் அபி–ரொமி அம்–�–னின் மீது 
தீவிர பக்தி மகொண்–டி–ருந–்தொர். நிலொ பபொல ஒளித்–
்தன்ள� மகொண்ட அம்–பி–ளக–யின் முக அை–கில் 
எப்–பபொ–தும் லயித்–தி–ருப்–பொர். ஒரு–ெ–�–யம், அவர் 
அம்–பி–ளகளய ்தரி–சித்–துக் மகொண்–டி–ருந–்த–பபொது, 
ெர–பபொஜி �ன்–னர் அங்கு வந–்தொர். அவளர கவ–
னிக்–கொ்த சுப்–பி–ர–�–ணி–யன், �ன்–ன–ருக்–கு–ரிய �ரி–யொ–
ள்தளய மெய்–ய–வில்ளல. பகொபம் மகொண்ட 
�ன்–னர், அவர் அரு–கில் மென்று இன்று 
என்ன �ொள்? என்று பகட்–டொர். அம்–பி–
ளக–யின் முகத்–ள்தபய நிளனத்து 
மகொண்–டி–ருந–்த–வர் பவுர்–ணமி 
என்று மெொல்லி விட்–டொர். 
�ன்–ன–ருக்கு பகொபம் வநது 
விட்–டது. ஏமனன்–்றொல் 
அன்று அ�ொ–வொளெ. �ன்–னர் 
அவ–ரி–டம் இன்று பவுர்–ணமி 
என நிரூ–பிக்–கொ–விட்–டொல் 
்தண்–ட–ளனக்கு ஆைொக 
ப�ரி–டும்! என எச்–ெ–ரித்து 
மென்று விட்–டொர். அபி–ரொமி 
அம்–பிளக மீது மிகுந்த �ம்–
பிக்ளக மகொண்ட சுப்–பி–ர–�–ணி–யன் 
அ�ொ–வொளெ தின–�ொன அன்று நிலொ 
உதிக்க பவண்–டும் என பவண்டி, 
அம்–பி–ளக–யின் புகளை சி்றப்–பித்து நூறு 
பொடல்–கள் பொடி–னொர். அதுபவ அபி–ரொமி அந–
்தொதி என்–னும் அற்–பு–்த–�ொன மபொக்–கிஷ நூலொ–கும். 
அவ–ரது பொட–லில் லயித்்த அம்–பிளக, நிலளவ 
ஒளிர மெய்து, அவ–ரது பக்–திளய உல–கம் உணர 
மெய்–்தொள். ப�லும் ்தனது மபய–ரொ–பலபய, அவர் 
அளைக்–கும் படி–யொ–க–வும் அருள் புரிந–்தொள். 
இ்த–னொல் அவர் அபி–ரொமி பட்–டர் என்று மபயர் 
மபற்–்றொர். அ�ொ–வொ–ளெளய பவுர்–ண–மி–யொக்–கிய 
ளவப–வம் ஒவ்–மவொரு ள்த அ�ொ–வொளெ அன்–றும் 
திருக்–க–ளட–யூ–ரில் �டக்–கும்.

புரட்–டொசி அ�ொ–வொளெ பிதுர் ்தர்ப்–பண பலன்–கள்!
அ�ொ–வொளெ பிதுர் வழி–பொட்–டிற்கு உகந்த 

�ொள். இந–�ொ–ளில் புனி–்த–�ொன கடற்–க–ளர–யிபலொ, 
புண்–ணிய �திக்–க–ளர–யிபலொ, தீர்த்–்தங்–க–ளிபலொ 
நீரொடி, பவ்த விற்–பன்–னர் வழி–கொட்–டு–்த–லு–டன், 
நீத்–்தொர் வழி–பொட்–டிற்–கு–ரிய பூளைளய மெய்–வது 
பபொற்–்றப்–ப–டு–கி–்றது. அக்னி தீர்த்–்தம் உள்ை 
கடற்–க–ளர–யொன ரொப�ஸ்–வ–ரம், திருப்–புல்–லொணி, 
பவ்தொ–ரண்–யம், பகொடி–யக்–களர, பூம்–பு–கொர், தில–
்தர்ப்–ப–ண–புரி, திரு–மவண்–கொடு, �கொ–�க தீர்த்–
்தக்–கு–ைம், கொபவரி ெங்–க–�ம், பவொனி, ஸ்ரீரங்–கம் 
அம்�ொ �ண்–ட–பம், முக்–மகொம்பு, திரு–ளவ–யொறு 
்தலத்–தில் ஓடும் பஞ்–ெ–�–திக்–களர ஆகி–யளவ பிதுர் 
பூளைக்–கு–ரிய ்தலங்–கள் என்று பபொற்–்றப்–ப–டு–கின்–
்றன. இளவ–யன்–றி–யும் பல ்தலங்–கள் உள்–ைன.

்தமி–ை–கத்–தில் பிதுர் பூளைக்–கு–ரிய இடங்–கள் 
பல இருப்–ப–து–பபொல், வட �ொட்–டில் கொசி, பத்–ரி–�ொத், 
கயொ பபொன்்ற இடங்–க–ளில் எப்–மபொ–ழு–தும் எந–�ொ–
ளி–லும் பிதுர் பூளை மெய்–ய–லொம். அந்த வளக–யில் 
கொசி–யில் �ணி–கர்–ணிகொ கட்–டம் மிக–வும் புகழ்–
மபற்று திகழ்–கி–்றது. அப்த–பபொல் பகர–ைொ–வில் ஐவர் 
� ட ம் என்–னும் 

்த ல ம் மிக–வும் 
புகழ் மபற்று விைங்–கு–கி–்றது. இங்–குள்ை �யொ–னத்–தில் 
தின–மும் அறு–ப–தி–லி–ருநது எழு–பத்–ள்தநது ெட–லங்–
கள் ்தக–னம் மெய்–யப்–ப–டு–கின்–்றன. இந்த இடம் 
கொசி கங்–ளகக்–க–ளர–பயொ–ரம் உள்ை �ணி–கர்–ணிகொ 
கொட் என்்ற இடத்ள்த நிளன–வூட்–டு–கி–்றது. ஐவர் 
�டத்–தின் அரு–கில் பொர–்தப் புைொ என்–னும் �தி 
ஓடு–கி–்றது. இந்த �தி–யில் ஐநது �தி–கள் கலநது 
வரு–வ–்தொல் ப�ன்–ப�–லும் சி்றப்–புப் மபறு–கி–்றது. 
இந்த �திக்–களர அரு–கில்–்தொன் �யொ–னம் உள்–ைது. 
கொசி �ணி–கர்–ணிகொ கொட் என்–னு–மி–டத்–தில் உள்ை 
�யொ–னத்–தில் ெட–லங்–கள் ்தக–ன–�ொகி மகொண்–பட–
யி–ருக்–கும். மவகு–தூ–ரத்–தி–லி–ருநது ெட–லங்–களை 
மகொண்டு வநது ்தக–னம் மெய்–வொர்–கள். இங்கு 
சிவன் ஏற்றி ளவத்்த ம�ருப்பு இன்–றும் கனன்று 
மகொண்–டி–ருக்–கி–்றது. அதி–லி–ருநது ம�ருப்பு எடுத்–
து–்தொன் ்தக–னத்–திற்கு தீமூட்–டு–வர்.

அப்த–பபொல, ஐவர் �டம் �யொ–னம் பஞ்–ெ–
பொண்–ட–வர்–கள் ப�ொட்–ெ–�–ளடந்த இடம் என்று 
கரு–்தப்–ப–டு–வ–்தொல், அவர்–க–ைது ெட–லங்–கள் 
இங்கு எரி–யூட்–டப்–பட்–ட–்தொக �ம்–பப்–ப–டு–கி–்றது. 
(இது குறித்து பவறு கருத்–து–க–ளும் உள்–ைன) 
விடி–யற்–கொ–ளல–யி–பலபய இந்த �யொ–னம் சுறு–சு–றுப்–ப–

ளட–கி–்றது. இங்கு கொளல ஆறு �ணி–யி–லி–ருநது 
�ொளல ஆறு �ணி வளர �ட்–டுப� ெட–லங்–கள் 
எரி–யூட்–டப்–பட பவண்–டும் என்்ற விதி �ளட–மு–
ள்ற–யில் உள்–ை–்தொல், மவகு–தூ–ரத்–தி–லி–ருந–தும் 
வொக–னங்–க–ளில் குறித்்த ப�ரத்–திற்–குள் வநது, 
ெட–லத்–திற்–குச் மெய்ய பவண்–டிய ெடங்–கு–களை 
முள்றப்–படி மெய்து எரி–யூட்–டு–கி–்றொர்–கள். இங்கு 
மின்–ெொர ்தக–னம் என்–பது கிளட–யொது. (கொசி–யில் 

மின்–ெொ–ரத் ்தக–னம் மெய்ய வெதி உள்–ைது. 
ம்தொடர்–�–ளை–யொல் வி்றகு கட்–ளட–களை 

பயன்–ப–டுத்்த முடி–யொ–்த–பபொது மின்–ெொர 
்தக–னத்ள்த ப�ற்–மகொள்–கி–்றொர்–கள்.)

ஒவ்–மவொரு அ�ொ–வொ–ளெ–யி–லும் 
ஐவர் �டத்–தில் ்தர்ப்–ப–ணம், 
நீத்–்தொர் வழி–பொ–டு–கள் �ளட–
மப–று–கின்–்றன. குறிப்–பொக 
ள்த, ஆடி, ஐப்–பசி, புரட்–டொசி 
அ�ொ–வொளெ �ொட்–க–ளில் 
இங்கு முன்–பனொர்–க–ளுக்–கொன 
வழி–பொ–டு–கள் மெய்ய கூட்–டம் 
நிரம்பி வழி–யும். துர்–�–ர–ணம் 
அளடந–்த–வர்–க–ளுக்கு இங்கு 

சி்றப்–புப்–பூளை, ெடங்–கு–கள் 
மெய்–்தொல், அவர்–கள் ஆவி–யொக 

அளல–யொ–�ல் மெொர்க்–கம் மெல்–லு–
வொர்–கள் என்–றும் கூ்றப்–ப–டு–கி–்றது. இந்த 

�யொ–னத்–தின் அரு–பக–யுள்ை ஸ்ரீகி–ருஷ்–ணன் 
பகொயி–லில் அ்தற்–கு–ரிய பூளை–கள், ப�ொ�ங்–

கள் மெய்து, அந்த ஆத்–�ொளவ ெொந–்தப்–ப–டுத்தி 
ப�லு–ல–கத்–திற்கு மெல்ல வழி–மெய்–கி–்றொர்–கள். 

மபொது–வொக அ�ொ–வொளெ �ொட்–க–ளில் முன்–
பனொர்–க–ளுக்–கொன வழி–பொட்–டிளன மெய்–வ–து–டன், 
அன்–ன–்தொ–ன–மும் மெய்–்தொல் ்தளட–பட்ட கொரி–யங்–கள் 
நிள்ற–பவ–றும். குடும்–பத்–தில் சுபிட்–ெம் நிள்றநது 
கொணப்–ப–டும். அதில் ள்த அ�ொ–வொளெ ப�லும் 
சி்றப்–பு–மிக்–கது.

சி்றப்பு ்தரும் அ�ொ–வொளெ அய–னத்–துக்கு ஓர் 
அ�ொ–வொ–ளெக்கு ்தனிச்–சி–்றப்பு உண்டு. ம்தற்பக 
�கர்ந–்த–வு–டன் வரும் அ�ொ–வொளெ ஆடி அ�ொ–வொளெ, 
வடக்பக �கர்ந–்த–வு–டன் வரும் அ�ொ–வொளெ ள்த 
அ�ொ–வொளெ. 

ஆன்–மிக முன்–பனற்–்றத்–துக்கு பித்–ருக்–களை 
ஆரொ–திப்–பது ளக மகொடுக்–கும். �ன–துக்–குத் 
ம்தம்ளப, �பனொ–ப–லம், உடல்–ப–லம் ஆகி–ய–வற்ள்ற 
ஏற்–ப–டுத்–தும் ஆளக–யொல் ஆபரொக்–கி–ய–�ொன 
வொழ்–வுக்கு ஆடி, புரட்–டொசி, ள்த அ�ொ–வொ–ளெ–யில் 
முன்–பனொர்–களை வழி–பட பவண்–டும். எனபவ 
பபொற்–று–்த–லுக்கு உரிய �ம் முன்–பனொர்–களை புரட்–
டொசி அ�ொ–வொ–ளெ–யன்று வழி–பட்டு புண்–ணி–யத் 
்தலங்–க–ளில் நீரொ–டி–னொல் எண்–ணற்்ற பலன்–க–ளும் 
புண்–ணி–யங்–க–ளும் கிளடக்–கும் என்–கின்–்றன 
புரொ–ணங்–கள்.

புரடட
ாசி 

அமா
வாள

ச 

புறம் பேசாதீரகள்!
கொட்–டுப்–ப–கு–தி–யில் ஆழ்ந்த ்தவத்–தில் இருந–்தொர் அந்த �க–ரிஷி. அவர் ்தவத்–

தின் பபொப்த கண் தி்றக்–கொ–�ல், தின–மும் ஒரு–முள்ற ளகளய நீட்–டு–வொர். 
ளகயில் யொரொ–வது எள்த–யொ–வது ளவத்–்தொல், அது என்ன ஏம்தன்று பொர்க்–கொ–�ல் அப்–ப–
டிபய விழுங்கி விடு–வொர். முனி–வர் ளகளய நீட்–டும் ப�ரம் பொர்த்து, பக்–்தர்–கள் �றுக்–கிய 
கனி–கள், அப்–பம் மு்த–லி–ய–வற்ள்ற ளவப்–பொர்–கள். இ்த–னொல் ்தங்–க–ளுக்கு புண்–ணி–யம் 
பெரும் என்று அவர்–கள் கரு–தி–னர். ஒரு–�ொள் அந்த �ொட்–டின் அர–ென் பவட்–ளடக்கு 
வந–்தொன். அன்று பக்–்தர்–கள் யொரும் வர–வில்ளல. அந–ப�–ரம் பொர்த்து, �க–ரிஷி ளகளய 
நீட்–டி–னொர். �ன்–னன் �க–ரி–ஷி–ளயப் பரி–கொ–ெம் மெய்–யும் ப�ொக்–கத்–தில், ்தொன் வந்த குதிளர 
பபொட்ட ெொணத்–தில் சிறிது எடுத்து �க–ரி–ஷி–யின் ளகயில் ளவத்–்தொன். �க–ரி–ஷி–யும் 
அள்த வொயில் பபொட்டு விட்–டொர். 

�ன்–னன் கல–க–ல–மவன சிரித்–்த–ப–டிபய அங்–கி–ருநது பபொய்–விட்–டொன்.�று–�ொள் 
�ன்–ன–னின் �லம் விரும்–பி–யொக உள்ை பவறு ஒரு முனி–வர் அர–ெ–ளவக்கு வந–்தொர். 
முக்–கொ–ல–மும் உணர்ந்த அவர், ‘�ன்–னொ! ப�ற்று நீ கொட்–டில் ்தவ–மி–ருக்–கும் �க–ரி–ஷிக்கு, 
குதி–ளரச்–ெொ–ணம் மகொடுத்–்தொய் அல்–ல–வொ?. அது �ர–கத்–தில் �ளல பபொல் வைர்நது 
மகொண்–டி–ருக்–கி–்றது. நீ �ர–கம் வந–்த–தும், அள்த உண்ண ளவப்–பொர்–கள். அ்தற்கு ்தயொ–
ரொக இரு!’ என்று கூறி விட்டு பபொய்–விட்–டொர். �ன்–னன் �டுங்கி விட்–டொன். ்தொன் 
விளை–யொட்–டொக மெய்்த ்தவள்ற எண்ணி வருந–தி–னொன். 

்தொன ்தர்–�ங்–கள் மெய்து, ்தன் பொவங்–க–ளைக் குள்றக்க முடி–மவ–டுத்–்தொன். அரண்–
�ளன �ந–்த–வ–னத்–தில் ஒரு குடில் அள�த்து அங்–பகபய ்தங்–கி–னொன். அரண்–�ளன 
ஆடம்–பர சுகத்ள்த �்றந–்தொன். ்தன் �ொட்–டி–லுள்ை இைம்–மபண்–களை குடி–லுக்கு வர–வ–
ளைத்து, அவர்–க–ைது திரு–�–ணத்–துக்கு ப்தளவ–யொன �ளக, பணம் மகொடுத்து, பொவம் 
மெய்–வ–தின் மகடு–்தல் பற்றி எடுத்–துக்–கூறி அனுப்–பி–ளவத்–்தொன். இது �ொள்–ப்தொ–றும் 
�ளட–மப–றும் ஒரு நிகழ்–வொக �ொறி–விட்–டது. அர–ெ–னின் இந்த தின–ெரி வைக்–கத்ள்த, அந்த 
�ொட்–டில் சிலர் பவறு–�ொ–தி–ரி–யொக கள்த கட்டி விட்–ட–னர். ‘�ன்–னன், இைம்–மபண்–களை 
்தவ–்றொன ப�ொக்–கில் குடி–லுக்கு வரச் மெொல்–கி–்றொன். ்தவ–றுக்கு கூலி–யொக �ளக, பணம் 
்தரு–கி–்றொன்’ என்று திரித்–துக் கூறி–னர். இப்–ப–டி–யொக பல வி�ர்–ெ–னங்–கள் வந–்த–வண்–ண–மி–
ருந–்தன. ஒரு–�ொள் கற்–புக்–க–ர–சி–யொன மபண் ஒருத்தி, பொர்–ளவ–யற்்ற ்தன் கண–வ–ரு–டன், 
அர–ெ–னின் குடில் முன்–பொக நின்று யொெ–கம் பகட்–டொள். அந்த கண–வன், ‘நீ யொர் வீட்டு 
முன்பு இப்–பபொது நிற்–கி–்றொய்–?’ எனக் பகட்–டொன். 

‘அர–ென் அள�த்–தி–ருக்–கும் குடில் முன்–பு’ என்று பதி–ல–ளித்–்தொள் அந–்தப் மபண்.
அ்தற்கு அவ–ைது கண–வன், ‘ஓ! ்தொனம் மகொடுப்ப ்தொகச் மெொல்–லிக் மகொண்டு, 
மபண்–க–ளின் கற்–ளபச் சூள்ற–யொ–டு–கி–்றொபன, அவன் வீட்டு முன்–பொ–?’ என்–்றொன். அந–்தப் 
மபண் ப்த–றிப்–பபொய் உட–ன–டி–யொக அவ–னது வொளயப் மபொத்–தி–னொள்.பின் ம�து–வொக 
்தன் கண–வ–னி–டம் கூ்றத்–ம்தொ–டங்–கி–னொள். ‘சுவொ–மி! என் கற்–பின் ெக்–தி–யொல், �ொன் முக்–
கொ–லத்–ள்த–யும் உணர்நது மெொல்–பவன் என்–பள்த நீங்–கள் அறி–வீர்–கள். இந்த �ன்–னன், 
ஒரு �க–ரி–ஷிக்கு குதி–ளரச் ெொணத்ள்த மகொடுத்–்தொன். அது �ர–கத்–தில் �ளல–ய–ை–வொக 
குவிநது, இவன் உண்–ப–்தற்–கொக ்தயொ–ரொ–னது. அவ்–வி–ஷ–யம் �ன்–ன–னுக்–குத் ம்தரிய 
வரபவ, அந்த பொவ �ளலளய களரக்–கும் மபொருட்டு, கன்–னி–ய–ருக்கு ்தொன–்தர்–�ம் 
மெய்து �ற்–பபொ–்த–ளன–க–ளைச் மெய்து வரு–கி–்றொன். 

ஆனொல் சிலர் �ன்–ன–ளனப் பற்றி ்தவ–்றொ–கப் பபசி, அவ–னுக்–கொக குவிக்–கப்–பட்–டி–ருந்த 
ெொண �ளல–யில், ஒவ்–மவொரு கவ–ை–�ொக ஒவ்–மவொ–ரு–வ–ரும் பங்–கிட்–டுக் மகொண்–ட–னர். 
களடசி கவ–ைம் �ட்–டும் பொக்–கி–யி–ருந–்தது. ்தற்–பபொது �ன்–ன–ளனப் பற்றி ்தவ–்றொ–கப் 
பபசி–ய–்தன் கொர–ண–�ொக, அந்த களடசி கவ–ைத்ள்த ்தொங்–கள் எடுத்–துக் மகொண்–டீர்–
கள். ப�லும் அடுத்–்த பி்ற–வி–யி–லும் கூட ்தொங்–கள் பொர்–ளவ–யற்–்ற–வ–ரொ–கபவ பி்றப்–பீர்–கள்’ 
என்று கூறி–னொள். 

அதிர்ச்–சி–யில் அப்–ப–டிபய உள்றநது பபொனொன் அவ–ைது கண–வன். ்தவறு மெய்–்த–
வர்–கள் திருந்த எடுக்–கும் முயற்–சிளய வி�ர்–சிக்–கக் கூடொது. அவர்–களை ்தவ–்றொக 
வி�ர்–சித்–்தொல், அவர் மெய்்த பொவங்–க–ளைப் பங்கு பபொட்–டுக் மகொள்–ளும் நிளல–ள�க்கு 
ஆைொக பவண்டி வரும். உண்ள� என்–ன–மவன்று அறிநது மகொள்–ைொ–�ல், கொலத்–துக்–கும் 
வம்பு பபசிக்–மகொண்டு �ற்–்ற–வர்–க–ளின் பொவத்ள்த சிலர் பங்–கிட்–டுக்–மகொள்–கி–்றொர்–கள். 
அந்த ்தவள்ற �ொம் ஒரு பபொதும் மெய்–யக்–கூ–டொது. �ொம் மெய்்த பொவத்ள்த சு�க்–கபவ, 
��க்கு இந்த ஒரு பி்றவி பபொது�ொ என்–பது ம்தரி–யொ்த நிளல–யில், ப்தளவ–யில்–லொ–�ல் 
பு்றம்–பபசி அடுத்–்த–வ–ரின் பொவத்–ள்த–யும் பெர்த்து சு�க்க பவண்–டு�ொ என்–ன! 

சிறப்பு க
டடுளர
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உறுமீன் கண்ணில்பட நீருக்குள் ்பாய்ந்து தனது குருதி நிற அலகில 
துள்ளும�ாரு மீனனக் கலவிக் மகாண்டு ப்பாய் �ரத்தில உடகாரும் 
ம்பரிய அலகு மீன்மகாத்தினயப் ்பாரத்த்படியிருந்பதன். �ாணிவிகளின் 
ப்பச்சும், சிரிப்பும் எனது கவனத்னத அவரகளின் ்பக்கம் திருப்பியது. 
எலபலாரும் ஒபர இடத்தில இருப்்பனத உறுதி மெய்தபிறகு அருகில 
ப்பாய்ப் ்பாரத்பதன். 

நீண்ட காம்பில ஊதா நிறத்தில பூத்திருந்த �லரகனைப் ்பறித்தும், 
தனரயில ்படரந்துள்ை மெடியின் இனலகனைத் மதாடடு, அனத சுருஙக 
னவத்தும் வினையாடிக் மகாண்டிருந்தாரகள்.

‘‘இது என்ன மெடி?’’ என்பறன்.
‘‘மதாடடால வாடி’’ என்றார பூஙகுழலி.
‘‘ப்பாடி.. மதாடடால சிணுஙகி’’ என்றார இனிதா.
‘‘சிணுஙகியலல.. சுருஙகி’’ என்றார ஓவியா.
‘‘தமிழில நீஙக மொன்ன எலலாப் ம்பயரகளும் இந்த மெடிக்குப் 

ம்பாருத்த�ானதுதான்! ஆனால, தாவரவியலாைரகள் ‘ன�ப�ாொபூடிகா’ 
என்கிற அறிவியல ம்பயரில இனதக் குறிப்பிடுகிறாரகள்.’’

‘‘ொர.. ஆஙகிலத்தில ‘டச் மீ நாட’ என்று குறிப்பிடுகிறாரகள். ‘என்னனத் 
மதாடாபத’

என்று எச்ெரிக்னக மெய்யும் அைவிற்கு ஆ்பத்து நினறந்த தாவரம் 
இதுவலல.. 

காற்றின் மூலமும், பூச்சுகளின் மூலமும் �கரந்த பெரக்னகனய 
நிகழ்த்திக் மகாண்டு ஈரப்்பத�ான இடஙகளில அதிகம் வைரும் 
இத்தாவரத்திற்கு வியப்பூடடும் அறிவியல காரணிகள் ்பல உண்டு. 
உஙகளுக்குத் மதரிந்தனதச் மொலலுஙகள்’’ என்பறன்.

‘‘நினனவில இலனல! நீஙகபை மொலலுஙகள்..’’
�ான்்பனனப் ்பாரத்பதன்.
‘‘ொர.. அறிவியல குணம் மதரியவிலனல! ஆனால, இதன் �ருத்துவ 

குணம் மதரியும். நீண்ட நாடகள் ஆறாத புண்ணுக்கும், மவடடுக் 
காயஙகளுக்கும் இந்த மெடியின் இனலகனையும், பவனரயும் அனரத்துப் 
பூசுபவாம். கா�ானலக்கு அனரத்துக் குடிப்ப்பாம். எஙகாளுக இப்்ப நீரிழிவு 
பநாயிக்குக் கூட �ருந்தாக இனதப் ்பயன்்படுத்துறாஙக..’’

‘‘உலனகபய நடுஙகச் மெய்யும் �பலரியானவ சிஙபகானா �ரத்தின் 
்படனடனய உரித்து �ருந்தாக்கி �பலரியானவ விரடட முடியும் என்று 
அறியச் மெய்தவரகள் ம்பரு நாடடில வாழும் ்பழஙகுடி இந்தியரகள். 
நித்ய கலயாணினய ்பயன்்படுத்தி மூடடுவலினய குண�ாக்க முடியும் 
என்று மொன்னவரகளும், ்பஞபொரி என்ற மெடினயக் காயனவத்து 
ம்பாடியாக்கி கருத்தனடக்கு ்பயன்்படுத்தும் பீகார �ாநில ்பழஙகுடிகளும் 
இந்தியரகள் தான். �ான்்பன் ொரிடம் காடுகளில உள்ை பநாய் தீரக்கும் 
அற்புத மூலினககளின் அரிய மெய்திகனைக் பகடடுப் ம்பறபவண்டும்’’ 
என்றாள் யாழினி.

‘‘அறிவியல குணம் ்பற்றி ஒன்று மொலலவிலனலபய..?’’
‘‘ஆரவ�ாயிருக்கா..?’’
‘‘ஆ�ாம்..!’’
‘‘இந்தத் தாவரத்தில கண்ணுக்குப் புலப்்படாத ்பல அரிய மெயலகள் 

நடக்கின்றன. �ற்ற தாவரஙகளில இயல்பாக நடக்கும் ெவ்வூடு ்பரவுதல 
(ஆஸ�ாசிஸ) ப்பான்ற நீபராடட நிகழ்வுகள் ெடமடன நம்்பாரனவக்குப் 
புலப்்படுவதிலனல. ஆனால, இத்தாவரத்தின் தண்டு ம�லலி ெவ்வூடு 
மெலகைால ஆனது. இந்த மெலலினுள் நீர மூலக்கூறுகள் எளிதில 
மென்று வரமுடியும். நாம் மதாடடதும் ஏற்்படும் சிறு அதிரவில இனலகளின் 
காம்பு மெலகளில உள்ை நீர பின்வாஙகி தண்டுக்குள் மெலகிறது. நீரற்ற 
இனலகள் சுருஙகுகின்றன.’’

‘‘சுருஙகிய இனலகள் இனி எப்்ப விரியும்?’’ 

‘‘இந்த உணரச்சி �னறந்து இனலகள் ்பனழய நினலக்குத் திரும்்ப 
எப்்படியும் 30 நிமிடஙகள் ஆகும். மதாடடா சுருஙகியின் நடவடிக்னககனை 
நாம் ‘னஹடராலிக் சிஸடம்’ என்றும் குறிப்பிடலாம்.’’

‘‘மதாடு உணரவுகள் நினறந்த தாவரம் என்றுதான் நினனத்பதன்! 
அது கடந்தும் இதில மெய்திகள் உள்ைன.’’ 

‘‘�னிதரகள் மதாடடால �டடும்தான் சுருஙகு�ா?’’
‘‘இலனல ஓவியா..
ஒற்னற �னழத்துளி இனல மீது விழுனகயில..
சின்னஞசிறு மகாசுத் பதனீ �லரில அ�ரனகயில.. 
்பல�ான காற்று வருடுனகயில..
புள்ளி�ான்களின் குைம்்படியில..
மவளிப்புற உணரவுகள் எதுவாயினும், அதன் ம்பாருடடு இது சுருஙகும்.’’
‘‘ொர.. கவினத �ாதிரி மொன்னீஙக! ஆனால ம்பாருள் ெரியா 

விைஙகமல..’’
‘‘சுனிதாவின் புரிதலுக்கு பவண்டி இன்னும் எளின�யாகச் மொலலுஙகள்’’ 

என்றாள் ொலினி.
ந�து சிரிப்பு, பகா்பம், அழுனக ஆகிய உணரவுகனை மவளிப்்படுத்த நம் 

உடலில உள்ை மெலகள் இயஙகுவனதப் ப்பால, இந்த தாவரத்திற்குள்ளும் 
இயஙகுவதாக மொலகிறாரகள் தாவரவியலாைரகள்.’’

‘‘இப்்படிமயாரு தாவரம் ந�து �ண்ணில இருப்்பது ம்பருன�யாகவுள்ைது. 
இது நம் �ண்ணுக்குரிய தாவர�ன்று. மவளிநாடடிலிருந்து வந்த தாவரஙகளில 
இதுவும் ஒன்று..’’

‘‘அப்்படிபயா..?’’
‘‘புளிய �ரம், தக்காளி, மிைகாய் ஆகியனவகளும் மவளிநாடடுத் 

தாவரஙகள்தான்!’’
‘‘அந்நியத் தாவரஙகைால நம் நாடடுக்கு நன்ன�யா?’’
‘‘நன்ன� மகாஞெம்! தீன� அதிகம்! நாம் உலவும் இந்தக்காடுகளில 

உள்ை சீனக, உண்ணி ஆகிய நூற்றுக்கும் ப�ற்்படட தாவரஙகைால �ரபு 
ொரந்த �ண்ணின் தாவரஙகள் வைர முடியவிலனல. ெ�மவளியில சீன�க் 
கருபவல, ்பாரத்தீனியம், கனைச்மெடி, ெவுண்டால ஆகிய தாவரஙகளும் 
�ாவுப் பூச்சி, கள்ளிப் பூச்சி, ஆப்ரிக்க நத்னத ஆகிய பூச்சிகளும் 
பூொணஙகளும் ந�து இயற்னகயில ்பரவி உழவரகளின் வாழ்னவ ம்பரும் 
இன்னலுக்கு ஆைாக்கி வருவனத இன்மனாரு தருணத்தில ப்பசுபவாம்’’

‘‘மதாடடா சுருஙகினயத் பதாடப் ப்பாய்.. மதாடாத ்பக்கஙகளும் 
விரிகின்றன’’ என்றார வந்தனா.

‘‘மதாடாத ்பக்கஙகள் எலலாம் அறிவியலின் துனணபயாடு �னிதகுலம் 
மதாடடு வருகிறது. ப�னல நாடுகளில மதாடடாச் சுருஙகினய அடிப்்பனடயாகக் 
மகாண்டு ்பலபவறு ஆராய்ச்சிகள் நனடம்பற்று வருகின்றன. வான 
ஊரதிகளின் இறக்னககனை அனெய னவப்்பதும், எதிரகாலத்தில எந்திர 
�னிதரகளின் (பராப்பாக்கள்) மதாடு திறனன இந்தத் மதாழில நுட்பம் 
மூலம் அதிகரிக்கவும், இரவு ்பகல ்பாராது முயற்சிகள் நனடம்பற்று 
வருகின்றன.’’ 

எஙக ொர ்படிப்பீஙக இனதமயலலாம்?’’
‘‘ெமூகத்திலதான்...!’’

து்பாயில உலகிபலபய மிக அதிக வினலயிலான ஷு 
தயாரிக்கப்்படடுள்ைன. தஙகம், னவரக்கற்கைால தயாரான 
ஷுக்களின் �திப்பு ரூ.123 பகாடி என �திப்பிடப்்படடுள்ைது. 

ஐக்கிய அரபு நாடான து்பாயில உலகிபலபய மிக அதிக 
வினலயிலான ஒரு ப�ாடி ஷு தயாரிக்கப்்படடுள்ைன. இது 
தான் உலகின் மிக வினல உயரந்த, ஆடம்்பர ஷூ எனக் 
கூறப்்படுகிறது. முழுவதும் தஙகத்தால மெய்யப்்படடு, 
அதில நூற்றுக்கணக்கான னவர கற்கள் ்பதிக்கப்்படட 
ஒரு ப�ாடி, ஷூ-வின் வினல இந்திய �திப்பில ரூ.123 
பகாடி என �திப்பிடப்்படடுள்ைது. 

ஐக்கிய அரபு எமிரகத்தில முதல முனறயாக விற்்பனனக்கு 
வர உள்ைது. இதனன ம�டடா து்பாய் நிறுவனமும் ்பாசியன் 
�ுவலலரி என்ற அலஙகார வடிவன�ப்பு நிறுவனமும் 
இனணந்து தயாரித்துள்ைன. இதனன முழுன�யாக 
வடிவன�த்து தயாரிக்க 9 �ாத காலம் ஆனதாக தயாரிப்பு 
நிபுணரகள் குறிப்பிடடுள்ைனர. 

இதனன அதிகாரபூரவ�ாக புரஸ அல ஆரப் என்ற 
து்பாயின் பிரம்�ாண்ட 7 நடெத்திர ஆடம்்பர ஓடடலில 
அறிமுகம் மெய்யப்்படுகிறது. 

இதற்கு முன்னதாக ‘மடப்பி லிஙகாம்’ என்ற னஹஹீலஸ 
மெருப்பு வினல உயரந்ததாக கூறப்்படடது. அதன் �திப்பு 
ரூ.110 பகாடியாக கூறப்்படடது. அதனன இந்த ஷூ 
முறியடித்துள்ைது.

த�ொட்ொல் சுருங்கியும் 
த�ொ்ொ� பக்கமும்

டிவி சீரியல ்பாரப்்பதில இந்தியாவிபலபய தமிழகம் தான் முதலிடம் பிடித்ததாக 
தகவல மவளியாகியுள்ைது. 

இன்று மதானலக்காடசிகள் இலலாத வீடுகபை இலனல. மதன்னிந்தியாவிபலபய 
தமிழிலதான் அதிக நாடகஙகள் எடுக்கப்்படுகிறது. எடுக்கப்்படும் நாடகஙகள் �க்களிடம் 
மென்று பெரகிறதா என்்பது குறித்துதமிழ்நாடு, ஆந்திரா, மதலஙகானா, கரநாடகா, 
பகரை ஆகிய �ாநிலஙகளினடபய பிராடகாஸட இந்தியா ஆய்வு ஒன்னற நடத்தியது. 
இதன்்படி, தமிழகத்தில �டடும் மதானலக்காடசி ்பாரப்்பவரகளின் எண்ணிக்னக 97 
ெதவிகிதம் அதிகரித்துள்ைதாக மதரியவந்துள்ைது. அதன்்படி தமிழரகள் 4 �ணி 
பநரம் மதாடரச்சியாக நாடகத்திபல பநரத்னத மெலவிடுவதாக மதரியவந்துள்ைது. 
குறிப்்பாக �தியம் �ற்றும் இரவு பநரஙகளில ஒளி்பரப்்பப்்படும் நாடகஙகள் அதிக 
அைவு �க்களிடம் மென்று பெரவதாக ஆய்வின் மூலம் மதரியவந்துள்ைது. குறிப்்பாக 
தினரப்்படஙகனை விட �க்கள் நாடகஙகனைபய அதிகம் விரும்பி ்பாரப்்பதாகவும் 
ஆய்வில மதரியவந்துள்ைது.

சீரியல் பார்பபதில் தமிழகமே 
முதலிடம்- ஆய்வில் தகவல்

ஷூவின் 
விலை 
ரூ.123 க்கொடி 
�ொன்! 

உலகிபலபய மிக மவற்றிகர�ான கலவிமுனறனய 
ஃபின்லாந்து நாடு பின்்பற்றுகிறது என்று உஙகளுக்கு 
மதரியு�ா? அஙகு �ாணவரகள் மிகக் குனறந்த பநரப� 
்பள்ளியில மெலவிடுகிறாரகள். அது�டடுமிலனல. 
பதரவுகளும் வீடடுப்்பாடஙகளும் மிகக் குனறபவ.

ெரவபதெ �ாணவர �திப்பீடடின்்படி, ஃபின்லாந்து 
நாடடு �ாணவரகள் அறிவியல, கணிதம் ஆகிய 
்பாடஙகளில நலல �திப்ம்பண்கள் ம்பறுவபதாடு, 
�ற்ற நாடுகனைவிட அதிக பநரம் ்படிப்்பதில 
மெலவிடுகிறாரகள்.

ஆனால, 1960களின் இறுதிவனர, 10 ெதவீத 
ஃபின்லாந்து �ாணவரகள் �டடுப� ப�லநினல்பள்ளிப் 
்படிப்ன்ப முடித்திருக்கிறாரகள்.

புதுமையான சீர்திருத்தங்கள்
ம்பருஸகூலு (peruskoulu) - ஃபின்லாந்தின் 

கடடாய கலவித்திடடத்தின் மவற்றிக்கனத இதுதான். 
1970களின் மதாடக்கத்தில மதாடஙகப்்படட இத்திடடம், 
1990களில ்பல புதுன�யான சீரதிருத்தஙகைால 
ப�ம்்படுத்தப்்படடது.

ஃபின்லாந்தின் இந்த அற்புத�ான கலவிமுனறனய 
குறித்து மதரிந்து மகாள்ை ்பல நாடுகளில இருந்து 
பிரதிநிதிகள் அஙகு மெலகின்றனர. கலவிக் 
மகாள்னககள் �டடும் அலலாது ்பயனுள்ை ெமூக 
மகாள்னககளும், இந்த உயரதர கலவிமுனறக்கு 
காரண�ாகும் என்று அவரகளுக்கு கூறப்்படடது.

“ஃபின்லாந்தின் இந்த திடடத்தின் மவற்றிக்கு, 
கலவி ொரந்த காரணிகள் �டடுப� அடிப்்பனட 
என்று கூறமுடியாது” என்கிறார அந்நாடனட 
பெரந்த ஆசிரியர, ஆய்வாைர �ற்றும் மகாள்னக 
ஆபலாெகரான ்பசி ெல்பரக்.

“�க்களுக்கான அடிப்்பனட வெதிகனை 
வழஙகுவதில ஃபின்லாந்து அரசின் ்பஙகு மிகவும் 
முக்கிய�ானது. குழந்னதகள் 7 வயதில ்பள்ளிக்கு 
மெலல, அவரகளுக்கும் அவரகைது குடும்்பத்திற்கும் 
ஏற்ற சூழனல அரசு உருவாக்கி தருகிறது.”

்கல்வி ைற்றும் சைததுவம்
ெ�த்துவமின்ன� �க்களின் எதிர்பாரப்ன்ப தடுத்து, 

அவரகளின் வாஙகும் திறனன குனறக்கிறது - ெ�நினல 
உள்ை ெமூகஙகளில, கலவி அன�ப்பு நன்றாக 
இருக்கிறது என தான் எழுதிய Finnish Lessons 
2.0 புத்தகத்தில ்பசி ெல்பரக் குறிப்பிடடுள்ைார.

ெ�த்துவம் நினறந்த ெமூகஙகளில, ்பள்ளிகளில 
�ாணவரகள் நன்றாக ்பயிலகிறாரகள் எனவும் 
அதில அவர குறிப்பிடடுள்ைார.

“ெ�நினல அதிகமுள்ை நாடுகளில, அதிக 
கலவியறிவுள்ை �க்கள் இருப்்பபதாடு ்பள்ளிப்்படிப்ன்ப 
னகவிடு்பவரகளின் எண்ணிக்னகயும் குனறந்திருக்கிறது. 
ப�லும், ்பணக்காரரகளுக்கும் ஏனழகளுக்கும் 
இனடபயயான வரு�ானம் இனடமவளி குனறந்துள்ை 
நாடுகளில உடல ்பரு�ன் பநாய் குனறவாகவும், 
நலல �ன ஆபராக்கியம் இருப்்பதாகவும் இருக்கிறது. 
இனவ எலலாவற்றிற்கும், ்பாடம் கற்பிக்கும் 
முனறக்கும், கற்றுக் மகாள்வதற்கும் மநருஙகிய 
மதாடரபு உண்டு.”

சைததுவம் ைற்றும் சமூ்க நீதி
தனலநகர மஹலசின்கியில இருக்கிறது விக்கி 

்பள்ளி. இஙகு ்பணக்காரரகள் �ற்றும் ்பணிபுரியும் 

வரக்கத்தின் குழந்னதகள் என அனனவரும் ஒன்றாக 
அ�ரகின்றனர.

்பள்ளிக்கடடணம் என்று எதுவும் கினடயாது. 
ப�லும், ்பள்ளிக்கு பதனவயான அனனத்தும் 
இலவெம்.

முதலநினல �ற்றும் ப�லநினலப்்பள்ளினய 
பெரந்த 940 �ாணவரகளுக்கு ஆபராக்கிய�ான 
உணவு வழஙகப்்படுகிறது. அது �டடுமிலலா�ல 
அவரகளுக்கு �ருத்துவ �ற்றும் ்பல �ருத்துவ 
உதவிகளும் உண்டு. இனவ உைவியலாைரகள் 
�ற்றும் ஆசிரியரகளின் ஆதரபவாடு நடக்கிறது.

ெ�மிலலாத வரு�ானம், ஏழ்ன� உள்ளிடடனவயும் 
கலவி முனறகனை ப�ம்்படுத்துவதில முக்கிய 
தாக்கம் மெலுத்துவனத புரிந்து மகாள்ை முடிவதாக 
ப�லும் அவர புத்தகத்தில ்பசி எழுதியுள்ைார.

இரண்டாம் உலகப்ப்பார முடிவுக்குப் பிறகு 
ஏற்கப்்படட ெ�த்துவம் �ற்றும் ெமூக நீதினய 
வைரப்்பதற்கான ம்பாருைாதார �ாதிரி, ஃபின்லாந்தின் 
கலவிமுனற மவற்றிக்கு முக்கிய காரணம் என்கிறார 
அவர.

இலவெக் கலவி �ற்றும் �ருத்துவம், குனறந்த 
வினலயில வீடடுவெதி, குழந்னதகளுக்கான ம்பாறுப்ன்ப 
ஆண்கள் ஏற்க ஊக்குவிக்க அவரகளுக்கு விடுமுனற 
�ற்றும் ்பல நலத் திடடஙகனை இந்த ம்பாருைாதார 
�ாதிரி வழஙகுகிறது.

ஆசிரியரின் ைதிப்பு
இத்திடடத்தின் தத்துவம் ்பள்ளி வகுப்்பனறகளிலும் 

பிரதி்பலித்தது.
வழக்க�ான ஃபின்லாந்து ்பள்ளிகளில ஆசிரியரகள் 

நாள் ஒன்றுக்கு 4 �ணி பநரம் ்பாடம் நடத்துவாரகள்.
அவரகளின் வகுப்பிற்கு திடடமிடடு, அறினவ 

புதுப்பித்து, �ாணவரகளுக்கு அதிக கவனம் 
மெலுத்துவது குறித்து திடடமிட ஆசிரியரகளுக்கு 
ப்பாதிய பநரம் இருக்கிறது. நலல ஊதியத்பதாடு, 
நலல சூழலில அவரகள் ்பணிபுரிகிறாரகள்.

�ருத்துவம், ெடடம் �ற்றும் கடடடக்கனலயில 
முன்னினல வகிக்கும் ஃபின்லாந்து �ாணவரகள் 
ஆசிரியர ்பணிக்கு மெலவனத விரும்புகின்றனர.

ம்பாருைாதார ஒத்துனழப்பு �ற்றும் அபிவிருத்தி 
அன�ப்பில இருக்கும் �ற்ற நாடுகனை விட 
ஃபின்லாந்தின் ்பள்ளி பநரஙகள் குனறபவ - 
உதாரண�ாக மதாடக்க ்பள்ளியில ஆண்டு 
ஒன்றுக்கு 670 �ணி பநரம் �டடுப� �ாணவரகள் 
மெலவிடுகின்றனர. பகாஸடா ரிகாவில இனதவிட 
இரண்டு �டஙகு அதிகம்.

அம�ரிக்கா �ற்றும் மகாலம்பியாவில 
மதாடக்கப்்பள்ளியில �ாணவரகள் ஆண்டு ஒன்றுக்கு 
1000 �ணி பநரஙகள் மெலவிடுகின்றனர.

விக்கி ்பள்ளியில ்பணியாற்றும் எரயா ஸகுன்க் 
கூறுனகயில, “குழந்னதகள் குழந்னதகைாக இருக்க 
அவரகளுக்கு பநரம் இருக்க பவண்டும். வகுப்்பனறயில 
அவரகள் எவ்வைவு பநரம் மெலவிடுகிறாரகள் என்்பது 
முக்கிய�லல, அதன் தரம்தான் முக்கியம்” என்றார. 
அதிக வீடடுப்்பாடம் இலலா�லதான் �ாணவரகள் 
இஙகு வீடடிற்கு அனுப்்பப்்படுகிறாரகள்.

ம்பாருைாதார ஒத்துனழப்பு �ற்றும் அபிவிருத்தி 
அன�ப்பின் கூற்றுப்்படி, ஃபின்லாந்தில 15 வயதிலான 
�ாணவரகள் ்பள்ளிக்கு பிறகு வாரத்திற்கு சு�ார 
2.8 �ணி பநரஙகள் ்பணி புரிகின்றனர. மதன் 

மகாரியாவில இது 2.9 �ணி பநரஙகைாகும்.
சில நாடுகளில வீடடுப்்பாடத்திற்கான ெராெரி 

பநரம் வாரத்திற்கு 4.9 �ணி பநரஙகள். ஆனால, 
சீனாவில இது 13.8 பநர�ாக இருக்கிறது.

“�ாணவரகள் என்ன கற்க பவண்டுப�ா அதனன 
வகுப்்பனறயில கற்கிறாரகள். ்பள்ளிக்கு மவளிபய 
நண்்பரகள், பிற பவனலகள் என �ற்ற முக்கிய�ான 
விஷயஙகளுக்கு பநரம் ஒதுக்க முடியும்” என்கிறார 
�ற்மறாரு ஆசிரியரான �ாரடடி ம�ரி.

நல்்ல சூழல்
விக்கி ்பள்ளியின் சூழல அன�தியானதாக 

உள்ைது. இப்்படித்தான் இருக்க பவண்டும் 
என்்பதிலனல.

்பள்ளி சீருனடகள் எலலாம் கினடயாது. 
�ாணவரகள் அவரகைது ொக்சுகபைாடு கூட 
சுற்றலாம். ஸகான்டிபனவியன் ்பள்ளிகளில யாரும் 
ஷூ அணிந்திருக்க �ாடடாரகள்.

ஃபின்லாந்து �ாணவரகள் பதரவுகள் குறித்தும் 
கவனலப்்படத் பதனவயிலனல. கலவியில பெரும் 
முதல 5 ஆண்டுகளில பதரவுகபை கினடயாது. 
பின்னர, வகுப்்பனறயில �ாணவரகள் அவரகளின் 
திறனன னவத்து �திப்பீடு மெய்யப்்படுகிறாரகள்.

ப்பாதிய ஆதரவும், வாய்ப்பும் அளித்தால, 
எனதயும் கற்றுக்மகாள்வதற்கான ஆற்றல 
குழந்னதகளுக்கு இருக்கிறது என்்பதுதான் இந்த 
அன�ப்பின் நனடமுனற.

்பதற்றம் இலலா�ல �ாணவரகள் ்படிக்க உதவ 
பவண்டும் என்்பனதபய ஆசிரியரகள் நம்புகிறாரகள். 
ஒன்னற கற்றுக்மகாள்ை இயற்னகயாகபவ ஆரவத்னத 
வரனவக்க பவண்டும். பதரவுகளில பதரச்சி ம்பறுவது 
�டடும் கலவி கினடயாது.

ஆய்வு முடிவுகளின்்படி, 7 ெதவீத ஃபின்லாந்து 
�ாணவரகள் �டடுப� கணிதம் ்பயிலவது குறித்து 
்பதற்ற�னடகிறாரகள். �ப்்பானின் கண்டிப்்பான 
அன�ப்பில இது 52 ெதவீத�ாக உள்ைது.

ைக்கள் ந்லன்
ஃபின்லாந்து அரசின் ம்பரியைவிலான ெமூக 

திடடஙகளும், அந்நாடடு கலவிக் மகாள்னககளும் 
ஒன்பறாடு ஒன்று இனணந்து மெயல்படுகிறது. 
51.6 ெதவீதம் என்ற விகிதத்தில, உலகில அதிக 
வரி வசூலிக்கும் நாடு ஃபின்லாந்து. அதனால 
இத்திடடஙகள் ொத்திய�ாகின்றன.

எனினும், 2018ஆம் ஆண்டின் �கிழ்ச்சிகர�ான 
நாடுகள் ்படடியனல ஐ.நா மவளியிடடதில, ஃபின்லாந்து 
முதலிடம் பிடித்தது.

்பசி ெல்பரக் கூறுனகயில, “சிறிய �ற்றும் குனறந்த 
�க்கள் மதானக (5.5 மிலலியன் �க்கள்) மகாண்ட 
நாடான ஃபின்லாந்தில, கலவிக் மகாள்னககள் 
வகுத்து, ெமூக திடடஙகனை மெயல்படுத்துவது 
என்்பது ெற்று எளிதாக இருக்கும். ம்பரிய �ற்றும் 
்பலதரப்்படட �க்கள் வசிக்கும் நாடுகளில இது 
கடின�ானது” என்கிறார.

“பநரன�, நியாயம் �ற்றும் ெமூகநீதி ஆகியனவ 
ஃபின்லாந்து �க்களின் வாழ்வில ஆழ�ாக கலந்துள்ைது. 
�க்களிடத்தில மிக அதிக�ான ம்பாறுப்பு உள்ைது. 
அப்ம்பாறுப்பு தஙகள் வாழ்க்னகக்கானது �டடு�லல, 
பிறர வாழ்க்னகக்கானதும்”.

உலகில் சிறந்த கல்விமுறற ககொண்ட நொடு; 
இங்கு த்தர்வுகதே கிற்டயொது
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கோயிலை விட உயரமாே ஏன் வீடு ேடடக்கூடாது?

க�ொடுக்–கும்.
3. கெள்ளி, கெவ்–ெொய் 

வீடு முழுக்� ெொம்–பி–ரொணி 
புக� ப�ொட பெண்–டும்.

க�ொது–ெொ� வீட்–டில் உற்–
�த்–தி–யொ–கும் பூச்–சித்–க�ொல்கலை, 
க�ொசுத்–க�ொல்கலை நீங� நொம் 
கெய்–யும் இயற்–க�–யொன ெழி–
மு–கைபய இது. ெொம்–பி–ரொணி 
மணம் �ல்–பெறு வி�–மொன 
பூச்–சி–�–கை–யும், க�ொசுக்–�–கை–
யும் எதிர்க்–கும் ெல்–லைகம 
க�ொண்–டது.

முன்–பனொர்–�ள் கெொல்–லி–யி–ருக்–கும் ஆன்–மி� அறி–வுகர 
ஒவ்–கெொன்–றுக்–கும் பின்–னொல் ஆயி–ரம் ஆண்–டு–�ொலை 

அனு–�–ெம் மட்–டு–மல்லை. அறி–வி–ய–லும் �லைந்–தி–ருக்–கி–ைது. 
அெற்கை ஆரொய்ந்து �ொர்த்–�ொல், நம் முன்–பனொர்–�–ளின் 
மதி–நுட்–�ம் உங–�கை வியக்� கெக்–கும். அெற்–றில் சிலை 
உ�ொ–ர–ணங–�ள்...

1. விபெஷ வீட்–டில் ெொகை மரம், மொவிகலை ப�ொர–
ணங–�ள் �ட்ட பெண்–டும்.

மங–�–ை–�–ர–மொன விபெஷ நொட்–�–ளில் கூடும் மக்–�ள் 
கூட்–டங–�–ளில் கெளிப்–�–டும் மூச்–சுக்–�ொற்–றில் �ொர்–�ன் 
-கட- ஆக்–கைடு மற்–றும் வியர்கெ கநடி அதி–�–மொ� 
இருக்–கும். இ�–னொல் கூட்–டத்–தில் மூச்–சுத்–தி–ண–ைல் ஏற்–�ட 
ெொய்ப்–புண்டு. மொசு–�ட்ட �ொற்கை தூய்–கமப்–�–டுத்தி, 
ஆக்–சி–ஜன் நிரம்–பிய நல்லை �ொற்–ைொ� மொற்றி ெைங–கு–�–கெ–
�ொன் ெொகை மர–மும், மொவி–கலை–யும்.

அ�–னொல்–�ொன், இெற்கை விபெஷ நொட்–�–ளில் �ட்ட 
கெொன்–னொர்–�ள் முன்–பனொர்–�ள்.

2. ஏ�ொ–�சி விர–�ம் இருப்–�–ெர்–�ள், விர–�ம் முடிக்–கும்–
ப�ொது அ�த்தி கீகர ெொப்–பிட பெண்–டும்!

க�ொது–ெொ�, மொ�த்–துக்கு ஒரு–மு–கை–யொ–ெது, கமன்று 
விழுங–கும் திட ஆ�ொ–ரங–�கை உட்–க�ொள்–ைொ–மல் இருந்து, 
இகரப்–க�க்–கும் குட–லுக்–கும் குகை–ெொன பெகலை 
க�ொடுப்–�து உட–லுக்கு மி�–வும் நல்–லைது. அப� பநரம், 
திட உணகெ உட்–க�ொள்–ைொ–மல் இருப்–�–�ொல், சிலை–ருக்கு 
ெயிற்–றில் இருக்–கும் அமி–லைங–�–ைொல் �ொதிப்பு ஏற்–�ட்டு, 
புண்–�ள் ஏற்–�ட ெொய்ப்–பு–�ள் அதி–�ம். அ�கன �டுக்� 
அ�த்–திக்–கீகர அரு–ம–ருந்து. என–பெ–�ொன், ஏ�ொ–�சி விர–�ம் 
முடிக்–க�–யில் அ�த்–திக்–கீ–கரகய ெொப்–பிட கெொன்–னொர்–
�ள். �விர அ�த்–திக்–கீ–கர–யில் இரும்–புச் ெத்து அதி–�ம். 
விர–�ம் இருந்து �கைத்து ப�ொன உட–லுக்கு அது எனர்ஜி 

4. ெொெ–லில் உள்ை நிகலைப்–�–டி–யில் 
மஞ்–ெள் �டெ பெண்–டும். மஞ்–ெள் மி� 
நல்லை கிரு–மி–நொ–சினி. கெளி–யில் கெவ்–பெறு 
கிரு–மி–�ள் உள்ை இடங–�–ளுக்கு கென்று 
திரும்–பும் நம் �ொல்–�ள் மு�–லில் மிதிப்–�து, 
நம் ெொெல் நிகலைப்–�–டி–கயத்–�ொன். அஙகு 
மஞ்–ெள் �ட–ெப்–�ட்–டி–ருந்–�ொல், அது கிரு–மி–
�கை உள்பை ெர–வி–டொ–மல் �டுத்து, பநொய் 
க�ொற்–று–�கை �விர்க்� ெழி–ெ–குக்–கும்.

5. இடி இடிக்–கும்–ப�ொது, அர்–ஜூனொ...
அர்–ஜூனொ என்று ெத்–�–மொ� கெொல்–லுங–�ள். 

இடி ெத்–�ம் �லை–மொ� ஒலிக்–கும்–ப�ொது 
அது கெவிப்–�–கைகய �ொக்கி கிழிக்–கும் 
அ�ொ–யம் உண்டு. அர்–ஜூனொ என்று �த்–
தும்–ப�ொது ெொய் அ�–லை–மொ� திைப்–�–�ொல், 
ஒலி–யொ–னது இரண்டு �க்–�–மொ–�–வும் கென்று, 
கெவிப்–�கை கிழி–ெது, �ொது அகடத்–துக் 
க�ொள்–ெது ப�ொன்ை பிரச்–சி–கன–�–ளி–லி–ருந்து 
நம்கம �ொக்–கி–ைது.

6. ந�த்க� �டித்–�ொல் �ரித்–தி–ரம்!
ந�த்க� �டிக்–கும்–ப�ொது, ந�த்–தின் இடுக்–

கு–�–ளில் உள்ை அழுக்–கு–�ள் ெயிற்–றுக்கு 
கென்று பநொய் க�ொற்கை உரு–ெொக்–கும். 
ந� துணுக்–கு–�கை விழுஙகி, அ�–னொல் 
உ�ொ–க�–�ள் ஏற்–�–ட–வும் ெொய்ப்–புண்டு. 

அ�–னொல் �ொன், ந�ம் �டிப்–�க� �ரித்–தி–ரம் 
என்–ைொர்–�ள் க�ரி–பயொர்.

7. உச்சி கெயி–லில் கிணற்கை எட்–டிப் 
�ொர்க்–�க் கூடொது.

உச்–சி–கெ–யில் �டும் பநரங–�–ளில், சூரி–ய–
ஒளி பநர–டி–யொ� கிணற்–றில் விழு–கி–ைது. இ�–
னொல், திடீ–கரன பெதி–விகன நகட–க�ற்று, 
கிணற்–றுக்–குள் விஷ–ெொயு உண்–டொ–�–லைொம். 
அத்–�–ரு–ணம், கிணற்–றில் எட்–டிப் �ொர்ப்–�–
�ொல், மயக்–�ம் உண்–டொ–�பெொ, அ�ன் 
�ொர–ண–மொ� கிணற்–றுக்–குள் �ெறி விைபெொ 
ெொய்ப்–புண்டு.

8. ெடக்ப� �கலை கெத்து �டுக்–�க்–கூ–டொது.
நம் புவி–யின் கமயப்–�–கு–தி–யில் இருக்–கும் 

�ொந்–�–வி–கெ–யொ–னது ெடக்கு- க�ற்–�ொ–�த்–�ொன் 
இயங–கு–கி–ைது. எனபெ, ெட–தி–கெ–யில் �கலை 
கெத்–துப் �டுக்–கும்–ப�ொது, �ொந்–�–வி–கெ–யொல் 
நமது மூகை–யின் கெயல்–தி–ைன் குகைய 
ெொய்ப்–புள்–ைது.

9. ப�ொயிகலை விட, உய–ர–மொ� வீடு 
�ட்–டக்–கூ–டொது.

�லைத்� இடி இடிக்–கும் ப�ொயில் 
ப�ொபு–ரங–�–ளின் உச்–சி–யில் அகமக்–
�ப்–�ட்–டி–ருக்–கும் �லை–ெங–�ள், 
அந்� மின் அதிர்ச்–சிகய 

உள்–ெொஙகி, �கரக்கு �டத்–தும் ெக�–யில் அகமக்–�ப்–
�ட்–டுள்–ைன. இ�–னொல், அந்� ப�ொபு–ரத்–துக்ப�ொ சுற்–றி–
லும் உள்ை வீடு–�–ளுக்ப�ொ எந்� �ொதிப்–பும் ஏற்–�–டொ–மல் 
�விர்க்–�ப்–�–டு–கி–ைது. என–பெ–�ொன், இன்–கைய இடி–�ொஙகி 
அறி–வி–யல் ெெதி இல்–லைொ� அக்–�ொ–லைத்–தில், ப�ொயிகலை 
விட உய–ர–மொ� �ட்–ட–டம் �ட்ட பெண்–டொம் என்று 
கெொல்லி கெத்–�ொர்–�ள் முன்–பனொர்–�ள்.

10. வீட்டு ெொெ–லில் முருஙக� மரம் கெத்–�ொல் 
வீட்–டுக்கு ஆ�ொது.

மரங–�–ளில் மி�–வும் அடர்த்–தி–யில்–லைொ� 
கமன்–கம–யொன கிகை–�கை க�ொண்ட 
மரம் முருஙக�. அ�–னொல், வீட்–டில் 
இருக்–கும் குைந்–க�–�ள் விகை–யொட்–
டொ� அதில் ஏறி விகை–யொ–டி–னொல், 
கிகை முறிந்து கீபை விழுந்து 
குைந்–க�–�ள் �ொயம் அகடய 
ெொய்ப்–புண்டு. பமலும், �ம்–
�ளி பூச்–சி–�–ளின் பு�–லி–டம் 
முருஙக� என்–�–�ொல், 
வீட்–டுக்–குள்–ளும் �ம்–�–
ளிப்–பூச்–சி–�ள் அதி–�ம் 
�ர–வும்.  

திருப்–பதி சென்று வந்–தால் நிச்–ெ–யம் திருப்–பம் கிடைக்–
குமா, கிடைக்–கா–தா? விஞ்–ஞான பூர்–வ–மான ஆதா–ரத்–து–ைன் 
பதிவு. யாசரல்–லாம் திருப்–பதி சென்–றால் அதிக பலன்–கள் 
சபற முடி–யும் எந்த ராசிக்–கா–ரர்–க–ளுக்கு நன்டம செய்–
யும் என்–படத இந்த பதி–வில் சதளி–வாக பார்க்–க–லாம் 
வாருங்–கள்...

இந்–தி–யா–வில் ெந்–தி–ரன் தாக்–கம் அதிக அள–வில் உள்ள 
இைம் திருப்–பதி ஆகும். ெந்–தி–ரன் ெக்தி மிகுந்த ககாயில் 
என்–ப–தால் மனம் நிம்–மதி உண்–ைா–கி–றது.

திரு–மடல தரி–ெ–னம் மன–துக்கு இனி–டம–யான அனு–ப–வ–
மா–கும். ஸ்ரீரா–மா–னு–ஜர் யந்–தி–ர–ெக்–ரங்–கள் பதித்–துள்–ளார் 
அவற்–றின் ெக்தி கைல் அளவு என்–பர்.

கந்த புரா–ணத்–தில் இந்த ஸத–லம் பற்றி சொல்–லும்–கபாது 
பாப–நா–ெம் தீர்த்–தம் பாவங்–கடள கபாக்–கும், செய்–விடன 
கதாஷம், வறுடம கபாக்–கும் மற்–றும் ெந்–ததி விருத்தி 
உண்–ைா–கும். பிர–பஞ்ெ ெக்தி ஆற்–றல் இங்கு சூட்–ெ–ம–மாக 
இயங்–கு–வ–தால் நமது மூடள பல மைங்கு கவகத்–து–ைன் 
செயல்–ப–டு–கி–றது.

இத–னால் தன்–னம்–பிக்டக பல மைங்கு அதி–க–ரிக்–கி–றது. 
வாஸ–து–படி வை கிழக்–கில் அருவி அடமந்து பள்–ள–

மாக உள்–ளது. சதற்கக உய–ர–மான மடல–கள் உள்–ளன. 
வைக்கு தாழ்ந்து சதற்கு உயர்ந்–தால் அந்த இைம் மிக–
வும் பிர–ப–லம் அடை–யும். மக்–கள் கூட்–ைம் அடல–கமா–தும். 
செல்–வம் மடல கபால குவி–யும்.

உல–கி–கலகய ெந்–தி–ரடன முத–லில் பார்ப்–ப–வர்–கள் ஜப்–
பா–னி–யர்–கள்–தான். ெந்–தி–ரன் கதிர்–கள் அதி–க–ள–வில் ஈர்த்து 
சகாள்–வ–தால்–தான் அவர்–கள் அறி–வாற்–றல், நுண்–ண–றிவு, 
சபாரு–ளா–தார வளர்ச்–சி–யு–ைன் உள்–ளார்–கள். அது–கபால 
இந்–தி–யா–வில் ெந்–தி–ரன் தாக்–கம் அதிக அள–வில் உள்ள 
இைம் திருப்–பதி ஆகும். ெந்–தி–ரன் ெக்தி மிகுந்த ககாயில் 
என்–ப–தால் மனம் நிம்–மதி உண்–ைா–கி–றது. மூலி–டக–கள் 
அதி–கம் இருப்–ப–தால் ஆகராக்–கி–யம் உண்–ைா–கி–றது. மகான்–
கள் நிடறந்த பூமி என்–ப–தால் அரு–ளா–சி–யும் நிடறந்து 
காணப்–ப–டு–கி–றது.

வாஸது படி மிக பல–மாக இருப்–ப–தால் இத்–தி–ருக்–ககா–

யில் மிக அதிக ெக்–தி–யு–ைன் உள்–ளது. இந்–தி–யா–வின் அதிக 
செல்–வம் உள்ள ககாயில் இது–தான். கலி காலத்–தி–லும் 
சபரு–மாள் பக்–தா–்–க–ளுக்கு உதவி செய்–வடத பலர் பக்–தி–யு–ைன் 
சொல்–கின்–ற–னர். குல சதய்–வம் இல்–லா–த–வர்–கள் திருப்–பதி 
சபரு–மாடள தங்–கள் குல சதய்–வ–மாக வணங்–கு–கி–றார்–கள். 
நைந்து நாம் மடல ஏறி–னால் அக்–கு–பஞ்–ெர் சிகிச்–டெ–யாக 
உைல் ஆகராக்–யத்–திற்கு உத–வு–கி–றது. நிமிர்ந்து மடல 
ஏறு–வ–தால் நமது உை–லில் மூலா–தார ெக்–க–ரங்–கள் நன்கு 
சுழல்–கின்–றன.

குறிப்பு
ெந்–திர தடெ மற்–றும் ெந்–திர புத்–தி–யால் நைப்–ப–வர்–கள், 

கதால் கநாய் உள்–ள–வர்–கள், மன அழுத்–தம் மற்–றும் 
மன நிடல பாதிக்–கப்–பட்–ை–வர்–க–ளுக்கு இத்–தி–ருக்–ககா–யில் 
சிறந்த பரி–கார தல–மா–கும். திங்–கட்–கி–ழடம இரவு தங்–கு–வது 
சிறப்–பா–கும். திங்–கள் கிழடம அங்கு சென்று தங்–கு–வது 
மிக–வும் சிறப்பு. திருப்–பதி மடல மீது எவ்–வ–ளவு கநரம் 
இருக்–கி–றார்–ககளா அவ்–வ–ளவு நன்–டமடய தரும்.

அை கபாங்–கய்யா திருப்–பதி கபானாகல 
அடன–வ–டர–யும் கபாட்டு பூட்டி டவப்–பார்–கள் நான் வரகவ 
மாட்–கைன் என சொல்–லும் அன்–பர்–கள் தான் அதி–கம் 
கார–ணம் என்ன சதரி–யுமா உங்–க–ளுக்கு..

அகத கபால அங்கு சென்–ற–வு–ைன் சஜயி–லில் கபாடு–வது 
கபால அடன–வ–டர–யும் ஒரு அடற–யில் கபாட்டு பூட்டி 
டவப்–ப–தின் கநாக்–கம் திருப்–ப–திக்கு வரும் பக்–தர்–கள் 
பதி–கனாறு மணி கநரம் மடல கமல் இருக்க கவண்–டும் 
என்–பது ஐதீ–கம் அடத யாரி–ை–மும் சொல்லி புரிய டவக்க 
முடி–யாது. ஆடக–யால் தான் அடன–வ–டர–யும் கபாட்டு ஒரு 
அடற–யில் பூட்–டு–வடத வழக்–க–மாக சகாண்–டுள்–ள–னர். அந்த 
அடற–யில் மவு–ன–மாக இருந்து உங்–கள் கவண்–டு–தடல 
செய்–ய–லாம். ஆனால் அங்கு யாரும் அடத செய்–வகத 
கிடை–யாது மாறாக அங்கு கூச்–ெ–லும் குழப்–ப–மாக தான் 
இருக்–கும் இனி–கமல் நீங்–கள் திருப்–பதி சென்று வந்–தால் 
அங்கு நீங்–க–ளா–வது அடம–தி–யாக இருங்–கள்.

அதி–கம் திரு–மடல திருப்–பதி சவங்–க–கைெ சபரு–மாடள 
பிடித்து சகாள்–ளும் லக்–னக் காரர்–கள் சதரி–யு–மா? கமஷம், 
ரிஷ–பம், மிது–னம், கை–கம், கன்னி, துலாம், விருச்–சி–கம், 
மக–ரம், மீனம் அவர்–கள் அடன–வ–ரும் அதி–க–மாக பிடித்து 

சகாள்ள கவண்–டும்.
வரு–ைம் ஒரு முடற மட்–டும் செல்–லும் லக்–னக் காரர்–கள் 

சிம்–மம், தனுசு, கும்–பம். ஓம் நகமா சவங்–க–கை–ொயா நமஹ
“ெகல ஐஸ–வர்–யங்–க–ளும் கிட்ை பலன் தரும் ஏழு–ம–

டல–யான் ஸகலா–கம்” --
“ஸ்ரீய: காந்–தாய கல்–யாண நிதகய நித–கயர்த்–தி–னாம்
ஸ்ரீகவங்–கை நிவா–ஸாய ஸ்ரீநி–வா–ஸாய மங்–க–ளம்”
ஸ்ரீ கவங்–க–ைா–ெ–லா–தீ–ஸம் ஸ்ரீயாத்–யா–ஸித
வக்–ெ–ஸம் ஸரி–த–கெ–தன மந்–தா–ரம் ஸ்ரீநி–வா–ஸ–ம–ஹம் 

பகஜ ... !!!
சபாதுப் சபாருள்:
திரு–கவங்–க–ை–ம–டல–யில் வாெம் செய்–யும் ஸ்ரீநி–வா–ஸப் 

சபரு–மாகள, நமஸ–கா–ரம். அடனத்து மங்–க–லங்–க–டள–யும் 
அளிப்–ப–வகர, கவண்–டும் வரங்–க–டள–சயல்–லாம் வழங்–கு–ப–
வகர, மதிப்–பிை முடி–யாத சபரும் புடத–யல் கபான்–ற–வகர 
நமஸ–கா–ரம். மகா–லட்–சுமி வசிக்–கும் அழகு மார்–பு–டை–ய–
வகர, துதிப்–கபார் அடன–வ–ருக்–கும் கற்–பக விருட்–ெம்–கபால 
நன்–டம–கடள சபாழி–ப–வகர, ஸ்ரீநி–வாஸா, நமஸ–கா–ரம்.

ஸ்ரீவேங்–கட ஸ்ரீநி–ோஸா உங்–கள் 
திரு–ே–டி–கவே சர–ணம் “ சர–ணம் “ சர–ணம் “   

திருமலை திருப்பதிக்கு  
ஏன் செலை வேண்டும்!
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தொடரும்...

தெனாலி ராமன்
கதெகள் வேதை ோய்ப்பு

வெசிய ெகுதித் வெர்வு அறிவிப்பு
அறிவியல் ஆராய்ச்சி பிரிவில் தனித்து விளங்கும் சி.எஸ்.ஐ.ஆர்., (கவுன்சில் பார் 

சயிண்டிபிக் அண்ட் இண்்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் நிறுவனம்) எச்.ஆர்., ட்டவலபடமென்ட் 
குரூப அமமெபபின் மூலமொக நேஷனல் எலிஜிபிலிடி ட்டஸ்ட் எனபபடும் என்.இ.டி., 
(டேட்) நதர்வுகமள ஆண்டு நதாறும் ே்டத்தி அதன்மூலம் ஜூனியர் ரிசர்ச் டபல்நலா 
மெற்றும் டலக்சரர்ஷிப காலியி்டங்கமள நிரபபி வருகிறது. இநத அமமெபபின் 
சார்பாக இநத ஆண்டிற்கான டேட் நதர்வுக்கான அறிவிபபு டவளியி்டபபட்டுளளது.

பிரிவுகள: டகமிக்கல் சயின்ஸ், எர்த், அட்மொஸ்டபரிக், ஓஷன் அண்ட் பிளான்டரி 
சயின்ஸ், மலப சயின்ஸ், நமெதடமெடிக்கல் சயின்ஸ், பிசிக்கல் சயின்ஸ் ஆகிய 
பிரிவுகளில் ே்டத்தபபடும்.

வயது: ஜூனியர் ரிசர்ச் டபல்நலா பிரிவுக்கு விண்்ணபபிபபவர்கள, 27 வயதுக்குள 
இருக்க நவண்டும். டலக்சரர்ஷிப பிரிவுக்கு உச்ச பட்ச வயது வரம்பு இல்மல.

கல்வித் தகுதி: ஜூனியர் ரிசர்ச் டபல்நலாவிற்கு டதா்டர்பும்டய பிரிவில் பட்்ட 
படிபபும், டலக்சரர்ஷிப பிரிவுக்கு டதா்டர்பும்டய பிரிவில் முதுநிமல பட்்டப படிபபும் 
நதமவபபடும். சில பிரிவுகளுக்கு பட்்டப படிபநப நபாதுமொனது. 

நதர்வு மமெயம்: தமிழகத்தில் டசன்மனயில் நதர்வு ே்டத்தபபடுகிறது. 
விண்்ணபபிக்கும் முமற : ஆன்மலன் முமறயில் விண்்ணபபங்கமள சமெர்பபிக்க 

நவண்டும். 
விண்்ணபபக் கட்்ட்ணம் ரூ. 100.
நதர்வு ோள : 2018 டிச., 16. 
விபரங்களுக்கு : http://csirhrdg.res.in

எலதைப்்பதையில ோய்ப்பு
இநநதா - திடபத் 

பார்்டர் டசக்யூரிட்டி நபார்ஸ் 
என்பது இநதியா - திடபத் 
எல்மலநய ா ர த்மதப 
பாதுகாக்கும் காவல் 
பம்ட. இபபம்டயின் 
பயிற்சி மமெயங்கள ோடு 
முழுவதும் உளளன. இதில் 
டெட்கான்ஸ்்டபிள பிரிவில் 
காலியாக இருக்கும் 73 
இ்டங்கமள நிரபபுவதற்கு டபாருத்தமொன ேபர்களி்டமிருநது விண்்ணபபங்கள 
வரநவற்கபபடுகின்றன.

காலியி்ட விபரம்: ஐ.டி.பி.பி.,யின் டெட் கான்ஸ்்டபிள பதவியில் எஜூநகஷன் 
அண்டு ஸ்டிடரஸ் கவுன்சிலர் பிரிவில் ஆண்களுக்கு 62ம், மெகளிருக்கு 11ம் 
காலியி்டங்கள உளளன.

ஊதியம் எவவளவு: இநத பதவியில் அமெர்நதால் முதலில் மொதம் ரூ.25 ஆயிரம் 
வமர ஊதியமொக டபற முடியும்.

விண்்ணபபக் கட்்ட்ணம் : ஐ.டி.பி.பி.,யின் நமெற்கண்்ட காலியி்டங்களுக்கு 
விண்்ணபபிபபதற்கு ரூ.100/-ஐ விண்்ணபப கட்்ட்ணமொக டசலுத்த நவண்டும்.

விண்்ணபபிக்கும் முமற: ஆன்மலன் முமறயில் மெட்டுநமெ விண்்ணபபங்கமள 
சமெர்பபிக்க முடியும். 

கம்டசி ோள: 2018 அக். 23. 
விபரங்களுக்கு: www.davp.nic.in

த்பல நிறுேனத்தில வேதை
பாரத் டெவி எலக்ட்ரிகல்ஸ் லிமிட்டட் என்ற நிறுவனம் டபல் என்ற டபயரால் 

அறியபபடும் டபாதுத்துமற நிறுவனம். இதன் டபங்களூரு கிமளயில் ட்டக்னீசியன் 
அபடரன்டிஸ் பிரிவில் காலியாக இருக்கும் 320 இ்டங்கமள நிரபபுவதற்கு, 
விண்்ணபபங்கள வரநவற்கபபடுகின்றன.

வயது: 2018 ஆக., 1 அடிபபம்டயில் விண்்ணபப தாரர்கள 18 - 27 வயதுக்குள 
இருக்க நவண்டும்.

கல்வித் தகுதி: எலக்ட்ரானிக்ஸ் அண்ட் கம்யூனி நகஷன், எலக்ட்ரிகல் அண்ட் 
எலக்ட்ரானிக்ஸ், டமெக்கானிகல், கம்பயூட்்டர் சயின்ஸ், டமெக்கட்ரானிக்ஸ், சிவில் 
ஆகிய ஏதாவது ஒரு இன்ஜினியரிங் பிரிவில் மூன்று வரு்ட டிபளநமொ படிபமப 
முடித்திருக்க நவண்டும்.

ஸ்ம்டபண்ட்: இநத இ்டங்களுக்கு நதர்நது எடுக்கபபட்்டால் மொதம் ரூ.4 
ஆயிரம் ஸ்ம்டபண்்டாக டபறலாம்.

விண்்ணபபிக்கும் முமற: பரிநதுமரக்கபபட்்ட மொதிரியிலான படிவத்மத 
முழுமமெயாக நிரபபி, உரிய ஆவ்ணங்களு்டன் பின்வரும் முகவரிக்கு அனுபப 
நவண்டும். DGM/HR, BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED, ELECTRONICS 
DIVISION, MYSURU ROAD, BENGALURU - 560 026 

கம்டசி ோள: 2018 அக். 31. 
விபரங்களுக்கு: www.bheledn.com

இன்ஜினியரிங் ்படித்ெேர்களுக்கு அரசு ்பணி
மெத்திய அரசின் பணியி்டங்கமள, யு.பி.எஸ்.சி., அமமெபபு டபாது எழுத்து 

நதர்வுகமள ே்டத்தி நிரபபி வருகிறது. ோட்டின் முக்கியமொன இன்ஜினியரிங் 
பிரிவிலான காலியி்டங்கமள இநத அமமெபபு இன்ஜினியரிங் சர்வீசஸ் எக்சாம் 
என்ற டபயரில் ஆண்டு நதாறும் ே்டத்துகிறது. இநநிமலயில் 2019ம் ஆண்டிற்கான 
நதர்வு அறிவிக்கபபட்டுளளது. 581 காலியி்டங்கள நிரபபபப்ட உளளன. 

சில முக்கிய துமறகள : இன்ஜினியரிங் சர்வீஸஸ் நதர்வின் மூலமொக நதர்வு 
டசய்யபபடுபவர்கள இநதிய ரயில்நவ, ஆர்டினன்ஸ் நபக்்டரி, பார்்டர் நராடு 
இன்ஜினியரிங் சர்வீஸ், ட்டலிகம்யூனிநகஷன், கபபல் பம்ட நபான்றவற்றில் 
விண்்ணபபிக்கும் பிரிவு மெற்றும் தகுதிக்கு ஏற்றபடி பதவியில் நியமிக்கபபடுவார்கள.

இன்ஜினியரிங் பிரிவுகள: இமவ சிவில், டமெக்கானிகல், எலக்ட்ரிகல், எலக்ட்ரானிக்ஸ் 
அண்ட் கம்யூனிநகஷன் நபான்ற இன்ஜினியரிங் காலியி்டங்கள. 

கல்வித்தகுதி: டதா்டர்பும்டய பிரிவுகளில் இன்ஜினியரிங் படிபமப முடித்திருக்க 
நவண்டும். இத்து்டன் சில இதர நதமவகளும் உளளன. 

நதர்வு மமெயங்கள: தமிழகத்தின் டசன்மன, மெதுமர உளளிட்்ட ோட்டின் 
முக்கிய மமெயங்கள ஏதாவது ஒன்றில் எழுதலாம்.

விண்்ணபபிக்கும் முமற: ஆன்மலன் முமறயில் விண்்ணபபிக்க நவண்டும். 
விண்்ணபபக்கட்்ட்ணம் ரூ. 200. 

கம்டசி ோள: 2018 அக்., 22. 
விபரங்களுக்கு: www.upsc.gov.in

இஸவராவில ்பணிபுரிய ஆதையா
இநதிய விண்டவளி துமறயில் பல்நவறு சாதமனகமள 

பம்டத்து வரும், இஸ்நரா நிறுவனத்தில் ட்டக்னீசியன் 
அபடரன்டிஸ் மெற்றும் டிநரடு அபடரன்டிஸ் பிரிவுகளில் 
காலியாக இருக்கும் இ்டங்கமள நிரபபுவதற்கு 
அறிவிபபு டவளியி்டபபட்டுளளது. 

பிரிவுகள: ட்டக்னீசியன் அபடரன் டிஸ் பிரிவில் 
டமெக்கானிகலில் 13, எலக்ட்ரிகலில் 7, எலக்ட்ரானிக்சில் 
12, டகமிக்கலில் 5, சிவிலில் 7 இ்டங்கள உளளன. 
டிநரடு அபடரன்டிஸ் பிரிவில் பிட்்டரில் 22, டவல்்டரில் 
10, எலக்ட்ரீசியனில் 9, ்டர்னரில் 6, டமெஷினிஸ்டில் 
2, டிராபட்ஸ்நமென் பிரிவு டமெக்கானிக்கில் 2, சிவிலில் 
4, எலக்ட்ரானிக் டமெக்கானிக்கில் 5, இன்ஸ்ட்ரூடமென்ட் டமெக்கானிக்கில் 4, ‘ஏசி’ 
அண்ட் டரபரிஜிநரஷனில் 4, டீசல் டமெக்கானிக்கில் 4, கார்டபன்்டரில் 2, இன்ஸ்ட்ரூ 
டமென்ட் டமெக்கானிக்கில் 1ம் காலியி்டங்கள உளளன.

வயது: டிநரடு பிரிவுக்கு 35ம், ட்டக்னீசியன் பிரிவுக்கு 26ம் அதிகபட்ச வயதாக 
நிர்்ணயிக்கப பட்டுளளது.

கல்வித் தகுதி: ட்டக்னீசியன் பிரிவுக்கு மூன்று வரு்ட இன்ஜினியரிங் டிபளநமொ 
படிபபும், டிநரடு அபடரன்டிஸ் பிரிவுக்கு ஐ.டி.ஐ., படிபமபயும் டதா்டர்பும்டய 
பிரிவுகள ஏதாவது ஒன்றில் முடித்திருக்க நவண்டும்.

நதர்ச்சி முமற: கல்வி தகுதி மெதிபடபண்கள அடிபபம்டயில் நதர்ச்சி இருக்கும் 
என்று அறிவிக்கபபட்டுளளது.

விண்்ணபபிக்கும் முமற: ட்டக்னீசியன் பிரிவுக்கு 2018 அக்., 6 அன்றும், 
டிநரடு பிரிவுக்கு 2018 அக்., 13 அன்றும் நேர்கா்ணல் மூலமொக நதர்ச்சி இருக்கும் 
என்பதால் இம்ணயதளத்மத பார்த்து உரிய முகவரிக்கு ஒரிஜினல் சான்றிதழகள 
மெற்றும் இதர ஆவ்ணங்களு்டன் டசல்ல நவண்டும். முழுமமெயான விபரங்கமள 
இம்ணயதளத்தில் பார்த்து அறியவும்

விபரங்களுக்கு: www.iprc.gov.in

ஸித்தாஸ்ரமெத்மத அம்டநத பின் முனிவர் 
தீமஷை ஏற்று யாகத்மத துவங்குகிறார். 
யாகத்மத தடுக்க வநத மொரீசமன, ராமெர், 
மொனவாஸ்த்ரத்தால் க்டலில் தளளி, சுபாகுமவ 
ஆக்நனய அஸ்த்திரத்தாலும் மெற்ற அரக்கர்கமள 
வாயு அஸ்த்ரத்தாலும் வதம் டசய்கிறார். விஸ்வாத்மித்ரர் 
யாகத்மத பூர்த்தி டசய்து ராமெமன வாழத்துகிறார்.

முனிவர்கள விஸ்வாமித்ரரி்டம் ‘ராமெ லக்மெ்ணர்கமள 
மிதிமலக்கு அமழத்துச் டசல்லுநவாம்’ என்று டசால்ல 
விஸ்வாமித்ரரும் ஆநமொதிக்கிறார். சித்தாஸ்ரமெத்திலிருநது 
விம்டடபற்று கிளம்பி கிரிவரஜம் என்ற இ்டத்மத 
அம்டகிறார்கள. அன்றிரவு முனிவர் ராமெ லக்மெ்ணர்களுக்கு 
தம் முன்நனார்களின் கமதகமளக் கூறுகிறார்.

விஸ்வாமித்ரர் இரவின் அழமக வர்ணித்து பின் 
குழநமதகமள தூங்கச் டசால்கிறார். மெறுோள கிளம்பி 
புண்ய ேதியான கங்மகக் கமரமய அம்டகிறார்கள. ராமெர் 
‘கங்மக எபபடி மூவுலகிலும் ஓடுகிறது?’ என்று நகட்க 
முனிவர் ‘விரிவாக டசால்கிநறன் நகள. ஹிமெவானின் 
மூத்த டபண் கங்கா நதவி. இமளய டபண் பார்வதி 
நதவி’ என்று டசால்லி பார்வதி நதவியின் கமதமய 
ஆரம்பிக்கிறார்.

சகர மென்னருக்கு பருகு முனிவர் பிளமள வரம் 
அளிக்கிறார். சகர மென்னர் டசய்த அஸ்வநமெத யாகத்தில் 
யாகக் குதிமரமய இநதிரன் திருடிச் டசன்று பாதாளத்தில் 
கபில முனிவரின் ஆஸ்ரமெத்தில் கட்டி வி்ட, சகர 
புத்ரர்கள அநத குதிமரமய நதடிச் டசல்லும் நபாது 
கபில முனிவரின் நகாபத்துக்கு ஆளாகி சாம்பலாகி 

விடுகிறார்கள. அம்சுமொன் 
அக்குதிமரமய மீட்டு வநத 
பின் சகர மென்னர் யாகத்மத 
பூர்த்தி டசய்கிறார்.

சகர மென்னரும், 
அம்சுமொனும், திலீபனும் 
முயற்சி டசய்த பின் 
பகீரதன் ோட்ம்டத் துறநது 
காடு டசன்று கடும் தவம் 
டசய்து பிரம்மெ நதவமர 
நவண்்ட அவரும் மெகிழநது 
கங்மகமய பூமிக்கு அனுபப 
இமசகிறார். ஆனால் 
கங்மக விழும் நவகத்மத 
தாங்க பரநமெஸ்வரன் 
ஒருவரால் தான் முடியும் 
என்று பிரம்மொ டசால்ல 
பகீரதன் சிவடபருமொமன 
நவண்டுகிறான். சிவடபருமொன் 
கங்மகமய தன் ஜ்டாபாரத்தில் 
தாங்கி பூமியில் வி்ட, 
புண்ய கங்மக பூமியிலும், 
பாதாளத்திலும் ஓடி சகர 
புத்ரர்கமள கமர நசர்க்கிறாள
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கம்டசியில் ஒரு ஆற்றின் கமரக்கு வநதார்.
ஆற்றின் மெரத்தடியில் ஒரு முனிவர் அமெர்நதிருநதார்

அநத ரம்மியமொன சூழமலயும், ஆற்றின் டதளிநத நீமரயும் அது ஓடும் சலசலபமபயும் மென்னர் ரசித்தார்

ஆற்றின் அழமக ரசித்தவர் அரண்மெமனக்கு திரும்பினார். காமலயில் சூரியன் உதிக்மகயில் மீண்டும் அநத ஆற்றங்கமரக்கு அதன் அழமக ரசிக்க வநதார்

ஆொ...என்ன அழகு, டதளிநத 
நீர், பசுமமெயான 

இ்டம், நீல நிறத்தில் 
ஆற்றின் நீர் ஓடுவது அழகு

ஆற்றின் நீர் ஒரு இ்டத்தில் 
நிற்காது. அது 

ஓடிக்டகாண்ந்ட இதுக்கும். 

நேற்று பார்த்த நீர் எங்நகா 

டசன்று விட்்டது. இன்று 
பார்பபது புதிய நீர்

மெனிதர்கள நபாவதும் புதிதாக வருவதும் 
தான் வாழக்மக. 

நீங்கள பமழய மொதிரி சநநதாஷமொக 
மென அமமெதியு்டன் 

இருங்கள. டதனாலி வருவார்

ஆொ... 

நேற்
று 

பார்த்
த அ

நத 

டதளி
நத நீ

ர்...
ஏன் 

சிரிக்
கிறீர்

கள 

முனிவநர
.

ோன்
 ஆற்றின்

 அழமக 

ரசிப
பது தவ

றா?

ஆற்றின்
 

அழமக ரசி
பபது

 

தவற
ல்ல 

மென்னா. 

ஆனால் ந
ேற்று

 பார்
த்த 

அநத நீ
ர் என்

றீர்க
நள 

அதில் 
தான்

 தவ
று

அது சரி.
.. சிறு

 

வயது
 என்

 ேண்
பர் 

டதன
ாலியும் 

என் 

சமபமய வி
ட்டு 

டசன்
று 

விட்்டாந
ர?

அது 

நபால
 தான்

 

மெனி
த வ

ாழக்
மகயும்

. 

சமபயில் வ
யதா

னவர் 

நபான
மத வி

்டாமெ
ல் 

அமமெதி 
இன்றி 

இருக்கிறீ
ர்கள

ொ... ெ
ா...ெ

ா...

முற்றும்
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